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Introdução 

A Humanidade vive actualmente um dos seus piores momentos de incerteza e inquietação, abalada aqui e 
alí por algumas crises de valores, devidas a vários factores pandémicos, desejos e intenções de 
“reinicialização”, para uma melhor “cooperação global”, em que a Pandemia Mundial, COVID-19, corre o 
risco de ampliar as divisões “geopolíticas” existentes no momento em que a cooperação global é crítica 
para responder com “inteligência”, aos desafios sociais, de saúde pública, económica e ambiental a nível 
mundial, principalmente devido à ganancia desenfreada dos diversos actores da “globalização financeira”, 
que devido à sua estratégia calculista, dificultam ao máximo a possibilidade de parcerias globais para um 
futuro melhor. 

 
 

Os danos provocados a nível mundial são horríveis em termos de vidas e meios de subsistência perdidos, 
impondo-nos assim, o dever e a consciência de agir, tendo a incumbência de viver sem medos que nos 
podem perturbar as ligações neuronais que nos ajudam a pensar, analizar e decidir sistemicamente como 
actuar, demolindo muralhas e evitando terrenos movediços, acolhendo o mundo que nos rodeia com 
optimismo e confiança, aproveitando a oportunidade de reconstrução de forma mais inclusiva e 
responsável, ajudando a criar uma sociedade mais proporcional, equitativa e sustentável, acreditando no 
potencial da inteligência humana, que tem assegurado e entendido de forma coletiva as lições do 
passado. 

Para isso será necessária, uma abordagem e comportamento sistémico, que compreenda o 
desenvolvimento humano sobre a perspectiva da complexidade, lançando um olhar não somente para o 
indivíduo isoladamente, mas considerando também o seu contexto global e as suas relações recíprocas, 
exigindo uma nova forma de olhar o mundo, o ambiente e as pessoas e de uma nova postura por parte 
dos cientistas, que propicie e amplie o foco no ser humano, não como o único responsável por ser 
portador de um determinado sintoma, mas sim que existem múltiplas relações globais que mantém esse 
quadro característico, exemplificando e observando o funcionamento das famílias e seu comportamento 
em grupo como possível responsável da co-participação, co-responsabilidade e co-propagação do 
material patogénico das famílias, se estas não funcionam de forma conveniente em termos de 
confinamento. 

O portugûes Almada Negreiros, 07ABR1893 – 15JUN1970, proferiu uma frase intemporal 
que continua actual, gravada em azulejo, na estação de metro do Saldanha, em Lisboa, 
que disse, “quando eu nasci, as frases que hão de salvar a humanidade, já estavam 
todas escritas, só faltava uma coisa, salvar a humanidade”, esta citação faz reavivar 
novas ideias, uma vez que na actualidade muita coisa tem sido dita e nos últimos tempos, 
quase tudo tem mudado, mas continuamos como se nada tivesse acontecido, desde 
meados do século XX, em que os diferentes estádios de normalidade, tem vindo a conhecer vários 

https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006OLciUAG?tab=publications
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006DO9XUAW?tab=publications
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000004PzYuUAK?tab=publications
https://intelligence.weforum.org/topics
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LHOUEA4?tab=publications
https://www.weforum.org/
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reajustes e grandes transformações, nesta época da informação disponível on-line através da internet, um 
dos grandes desafios que temos de abraçar no século XXI, é o fim do faz de conta e do pensamento real / 
feudal / sacral, em que só alguns “pseudo eruditos” faziam de conta que tinham conhecimento das coisas, 
ou que ainda vivemos na época analógica do século passado, em que só quem tinha acesso a boas 
bibliotecas tinha informação privilegiada.  

O século XXI, tem de marcar uma mudança para um novo paradigma, mais proporcional, mais ético, mais 
justo e igualitário, em que à partida em termos de direitos e de deveres, não existam tantas desigualdades 
entre homens e mulheres, entre ricos e pobres e entre os meios rurais do interior e os grandes centros 
urbanos dos litorais, tentando edificar com verdade, dignidade, sem equívocos ou ocultações, um novo 
modelo de sociedade digital mais inclusiva, mais adaptada à vida remota real do teletrabalho, do ensino á 
distancia, tipo telescola e das compras on-line com entregas ao domicilio, em que vivemos e que se 
impõem face aos condicionamentos e restrições oficiais, impostos a nível global pela PANDEMIA 
MUNDIAL, a que nos teremos de ir habituando a conviver de forma, livre, participativa e responsável. 

Neste contexto, compilamos um conjunto de ideias e tópicos retirados da internet e devidamente 
referenciados os seus links fonte, que nos dão algum conforto, suporte e convicção, relacionados com 
diferentes saberes, ou formas de pensar e de reflexão sistémica, que apresentamos, servindo de base aos 
diferentes sistemas cibernéticos inteligentes, conhecidos e disponíveis na web. 

Consideramos, a web / internet, hoje em dia uma incrível forma de interação, uma potente plataforma e 
uma ágil ferramenta de transmissão de informação e de conhecimento, que temos de aproveitar, uma vez 
que entre outras coisas, permite a distribuição em larga escala de um vasto conjunto de elementos 
informativos relevantes, circulando livre e democraticamente pela rede das redes mundiais, sendo 
importante e curial ressaltar sempre as nossas fontes e as citações das suas origens. 

Pensando livremente, sem preconceitos e sem dogmas, abemos que foi apenas no século XVI que na 
Europa, ocorreram dois acontecimentos decisivos no âmbito intelectual, cultural, ético, moral e político, a 
Imprensa de Gutenberg e a Reforma Protestante iniciada por Lutero, que conjuntamente mudaram, a 
relação das pessoas com o conhecimento da vida real dominante, antes apenas restrito ao domínio oficial 
do poder sacral romano.  

Reconhecendo os grandes contributos da história, das artes, das culturas, da filosofia, das ciências e das 
tecnologias, que de alguma forma sintetizam a sua maneira de compreender e interpretar a natureza e o 
mundo em que vivemos, ao explicar “que nós somos o nosso eu mais as nossas circunstâncias, e 
se elas não forem cumpridas, nós também não exercemos os nossos deveres e as nossas 
obrigações”.  

Os actuais meios digitais, tal como aconteceu com a impressão tipográfica  de Gutemberg, 
está a causar uma grande transformação nos meios de captação, de divulgação e de partilha de 
informação digital, a todos os níveis da sociedade actual, levando rapidamente a interface de informação 
digital do século XXI, aos limites de difusão das actividades humanas como anteriormente nunca 
verificado. 

Tricerebrando bem sobre estes pensamentos, apreendemos que eles nos alertam e recordam que nós 
não somos seres isolados independentes, e que necessitamos uns dos outros, e que a aprendizagem ao 
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longo da vida, nos diversos lugares e instituições em que tivemos o privilégio de cooperar, participando 
com dedicação e entusiasmo, foi de facto uma caminhada comum, constituindo uma soma enriquecedora 
de todas as circunstãncias e de todas as experiências, das nossas singularidades, potencialidades e 
capacidades para nos adaptarmos às condições do meio ambiente social envolvente, fossem elas 
favoráveis ou adversas. 

É sabido que somos fruto da sociedade em que vivevemos, pois desde as primeiras aprendizagens em 
família, nas escolas, nas organizações, nas associações cooperativas, desportivas ou sociais, em que 
tivemos a possibilidade e o orgulho em participar, que fomos crescendo e aprendendo que a vida é um 
processo conjunto entre nós e os outros, e que nas organizações onde tivemos o privilégio de cooperar, 
como o LNEC, a Engenharia Militar, a CARBONÍFERA, a ATLNEC, o IST, a Lusófona, a Portus, a 
Autodesk, a Parque EXPO’98, a Cooperativa Mar da Palha, o PORTUGAL2004 / EURO2004, a PTPRO, a 
RAVE / REFER, o Consulado do Ecuador, a FTR-Ukuma, …, nos deixaram marcas de progresso 
determinantes para o nosso crescimento. 

Fruto do ambiente colaborativo, de estudo e de aprendizagem fraternal, livre, motivadora e solidária, vivido 
na Fundação Troufa Real – Ukuma, em Lisboa, onde convivemos e participamos em força, rodeados de 
muita sabedoria e rara beleza, ouvindo com frequência a mestria de sábios conselhos, inundados com a 
diversidade cultural de múltiplas individualidades e saberes que animam frequentemente aqueles espaços 
enriquecedores, fomos naturalmente dispertos e motivados para novas realidades sociais, sistémicas 
tricerebrais, que estimulam e encorajam as pessoas para a organização de processos mais 
compreensíveis, que ofereçam bem-estar, estabilidade e uma boa convivência em sociedade. 

Podemos dizer que praticamente, toda a informação contida 
neste testemunho, foi motivada, inspirada e compilada através de 
conversatórios tricerebrais, palestras, escritos, livros, sites e 
vídeos disponíveis na internet, sobre os vários temas e 
individualidades relacionados com os assuntos em análise ao 
longo deste apontamento, principalmente o Prof. Troufa Real, o 
Eng. César Frixone e o Dr. Waldemar de Gregori. 

Principalmente estas Individualidades, os seus símbolos, as suas referências, os 
seus valores, os seus objectivos, as suas metas, as suas ideias e os seus 
incentivos, nortearam um pensar diferente e foram determinantes para esta 
ponderação sistémica cibernética tricerebral.  

A Organização Tricerebral, é um modelo sistémico que facilita o dia-a-
dia e melhora a integração de subsistemas dinâmicos essenciais à vida 
e ao sistema social cibernético, digital, inteligente e de geometria 
variável com que convivemos actualmente, rodeados de sapientes 
métodos e processos com uma grande abertura e diversidade de 
variáveis a verificar. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=OsvYq8bAG5M&feature=emb_logo
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Nas diversas sessões de 2012, de aprendizagens, de 
formação de líderes e palestras preparados para a 
sobrevivência, e o bem viver, onde nomeadamente, 
para além do ensino cooperativo, (TTT) (Triádico, 
Tolerante e Tecnológico), para o século XXI, onde 
foram sistematizados vários temas e abordados 
diversos assuntos, relacionados com a Cibernética 
Social Proporcionalista de Waldemar de Gregory. 

O Cérebro Triuno, de Waldemar de Gregory, os 14 Sistemas da TOH, de António 
Rubbo Muller, de 1958, o Ciclo Cibernético de Transformação, os 3 Sub Grupos, 
os 4 Factores Operacionais, os 4 Niveis e outras matérias triádicas, da 
Cibernética Social Proporcionalista, que entretanto passamos a conhecer, nunca 
será de mais enaltecer o bom ambiente propício da Fundação Troufa Real, 
Ukuma e as diferentes individualidades que conjuntamente a animaram, 
influenciaram, dinamizaram e ministraram as várias apresentações, cooperantes, 
solidárias e fraternas, em que tivemos o privilégio e a felicidade de assistir e 
participar com muito entusiasmo, motivação e alegria. 

  

Academia de cibernética social WG Aplicação dos 3 cérebros nas organizações 
Neuromarketing pelos 3 cérebros Jogo triádico dos 3 cérebros 

 

 

http://www.ciberneticasocial.org/
https://youtu.be/cVLsYFlgpuI
https://www.youtube.com/watch?v=NObYuHllPeo
https://youtu.be/NObYuHllPeo
https://youtu.be/fjo4aMzFaNo
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Aprendemos portanto, que para sobrevivermos como seres sociais, temos de ser engenhosos, 
tricerebrando com inteligência, e cooperando com fraternidade, com os nossos amigos, superando 
eventuais dificuldades, tentando encontrar os melhores caminhos para a realização das prioridades, dos 
objectivos e dos sonhos das nossas metas, mesmo que utópicas. 

 

 

A maneira mais coerente de traduzir os objectivos, sonhos e utopias em actividades e realidades 
concretas é, cooperando com mentalidade triuna, estudando, analizando, aprendendo, e Tricerebrando. 

Hoje mais que nunca é necessário pensar diferente, pensar sistémico, de uma forma global aberta mas 
integradora, pensar ciberneticamente nas redes web, na computação, na automação e nos efeitos que a 
inteligência artificial pode causar na interação e relacionamento das pessoas com as organizações, com o 
trabalho e o teletrabalho multidisciplinar, com as empresas multinacionais e com as profissões a nível 
planetário, as actuais e as emergentes. 
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A ideia de que o trabalho ou o emprego só podia ser nas empresas ou nos escritórios das 9H00 às 5H00, 
já estava a desaparecer, mesmo antes da “Pandemia Mundial”, onde os jovens não se imaginavam a 
trabalhar numa empresa para toda a vida, como tem acontecido desde a 1ª revolução industrial, e a 
invenção da máquina a vapor. 

1ª revolução industrial em 7 min 2ª fase da revolução industrial  

3ª fase da revolução industrial 4ª fase da revolução industrial 

Muita gente já dizia que estavamos a assistir a uma “uberização do trabalho”, estes temas são hoje 
motivos de preocupação, de discussão e de debate em vários foros internacionais, conferências e 
plenários tecnológicos, onde são equacionados diversos problemas relacionados com a segurança e 
estabilidade emocional, uma vez que se sabe que ninguém é jovem para sempre, e basta surgir algum 
caso pandémico de doença ou acidente, estes “jovens modernos” irão viver de quê?  

Na situação actual o mundo do trabalho presencial e do teletrabalho, estão mudando muito 
rapidamente, reconhecer novos modelos de trabalho será essencial para abrir caminho para essa 
mudança rumo à criação de mercados de trabalho mais sólidos, com políticas destinadas a garantir 
maiores proteções para os trabalhadores e seus empregadores. 

Os sistemas oficiais e as empresas que hoje contratam não se importam muito com as pessoas, 
consideram apenas os números, fojem aos impostos e aos encargos sociais, mesmo facturando milhões 
como as organizações tipo Uber, baixando os custos do trabalho para depois terem maior oferta e se 
possível terem um novo tipo de “escravatura”, transferindo para os trabalhadores os custos do trabalho, as 
“aplicações” e os equipamentos onde elas correm, ficando com os lucros e não pagando nada pelos 
chorudos lucros obtidos. 

Naquilo a que hoje já se chama, de Quarta Revolução Industrial, assistimos a mudanças 
fundamentais na forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos uns com os outros, estamos 
assim na presença de novos desenvolvimentos humanos, possíbilitados pelos avanços da tecnologia 
que são proporcionais aos que se verificaram na primeira, segunda e terceira revoluções industriais, 
juntando vários ambientes e vários mundos, desde o físico, o digital, o biológico e o económico, com 
uma velocida, abrangência e profundidade que está forçando a repensar como os países se devem 
desenvolver, dominando as tecnologias e pensando num futuro mais inclusivo e proporcional do 
ponto devista social. 

Debate-se assim, a necessidade de um novo código de conduta para a inteligência artificial e para a 
automação das actividades que passarão a ser desempenhas por robots, sentido-se urgência de nova 
legislação TRICEREBRAL, que de forma justa e proporcional possa acautelar e prevenir alguns 
desiquilibrios resultantes destas transformações tecnológicas. 

A computação e a internet das coisas Necessidade de um código para robôs 
Inteligências do cérebro triuno Inteligência artificial e trabalho futuro 

Vivemos portanto, numa época conturbada, que nos exige novos modelos de pensamento e de pensar, 
como, formas de processo mental ou faculdades do sistema mental, pensar permite aos seres humanos 

https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006DO9XUAW?tab=publications
https://youtu.be/ECQUWIGTZm0
https://youtu.be/xfKFlK1Oj3c
https://youtu.be/XjWLs5Zyjl0
https://youtu.be/jTLpqipsw0g
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LJQ4EAO?tab=publications
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LHo6EAG?tab=publications&searchTerm=
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000001RIhBEAW?tab=publications&searchTerm=
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000pTDREA2?tab=publications&searchTerm=
https://youtu.be/jlkvzcG1UMk
https://youtu.be/ZbOyoTC5aG0
https://youtu.be/gutN4BH42s8
https://youtu.be/5nCVE76LqZQ
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Teoria_das_formas
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Processo_(ci%C3%AAncia)
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Mente
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modelarem sua percepção do mundo ao redor de si, e com isso lidar com ele de uma forma efetiva e de 
acordo com suas metas, planos e desejos.  

Palavras que se referem a conceitos e processos similares que incluem cogniçao, ideia, imaginaçao 
e, consciência, o pensamento é assim considerado a expressão mais "palpável" do espírito humano, pois 
através de imagens e de ideias, revelam justamente as vontades deste. 

O pensamento é fundamental no processo de aprendizagem (vide Piaget), o pensamento é assim o 
construtor e construtivo do conhecimento, o principal veículo do processo de consciencialização é o 
pensamento, a atividade de pensar confere as pessoas "asas" para se mover  no mundo e cria "raízes" 
para se aprofundar na realidade. 

Etimologicamente, segundo Descartes (1596-1650), filósofo de grande importância na história do 
pensamento, pensar significa portanto avaliar o peso de alguma coisa, em sentido mais amplo, podemos 
dizer que o pensamento tem como missão a avaliação da realidade. 

“A essência das pessoas é pensar. Somos “entes” que pensam, isto é, que duvidam, que afirmam, que 
ignoram, que amam, que odeiam, que querem e não querem, que também imaginam e que sentem". 

Logo quem pensa é consciente de sua existência, "penso, logo existo” 

As Neurociências e todas as disciplinas tricerebrais envolventes, estão actualmente a contribuir e muito, 
para os novos avanços actuais dos métodos de aprendizagem e do conhecimento cibernético dos nossos 
cérebros triunos, que animam a harmonia e o equilíbrio das nossas cabecinhas. 

3 cérebros em um Uma revolução para as pessoas Novos caminhos de aprendizagem 
                                 

 

 

 

 

 

 

 
Para além de sabermos que tudo dá trabalho, temos de TRICEREBAR bem e concluir que as coisas estão 
de facto a mudar, e para as tentar acompanhar teremos de PENSAR ainda melhor, de forma triuna e 
estruturada, inter-agindo com verdade e determinação com os nossos 3 cérebros, o lógico RACIONAL, o 
intuitivo EMOCIONAL e o Instintivo OPERACIONAL, tentando antecipar e minimizar possíveis 
inconvenientes desproporcionais que a desregulação e as inovações tecnológicas possam vir a causar. 

A ciência precisa de ética Liberdade, trabalho e emprego Trabalho, emprego e robôs 
Trabalho no século XXI Uberização do emprego no futuro Uma vida várias carreiras 

Como disse um dia, Giuseppe Mazzini, “o segredo da força está na vontade”, pois não adianta acreditar e 
teorizar sem motivação, determinação e acção, uma vez que os resultados só irão aparecer se agirmos 

https://pt.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelo_(abstrato)&action=edit&redlink=1
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Meta
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Plano
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Desejo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Palavra
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Conceito
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Homo_Sapiens
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Imagem
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Piaget
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/os-termos-consciencializacao-e-conscientizacao/28718
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Etimologia
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Descartes
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_pensamento
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_pensamento
https://youtu.be/gZ0FfkZRFhE
https://youtu.be/a0Ycxn-bZak
https://youtu.be/d8smMhh8DRU
https://youtu.be/fBw8USFcahY
https://youtu.be/eqzVQ6a0c_A
https://youtu.be/X7M37WCN_vU
https://youtu.be/QAVHp6oCPQI
https://www.facebook.com/ffms.pt/videos/679856799061995/UzpfSTEwMDAyNzIxMTkwNjM0NzoxNjY1NDA3MDc1OTYzMjU/
https://youtu.be/qnSPfOYSa6w
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com inteligência tricerebral, para transformar os nossos sonhos em objectivos de sucesso, não arranjando 
mais desculpas esfarrapadas, como as ilustradas na clássica “historia da galinha”, para adiar as nossas 
decisões prioritárias, deixando de caminhar em liberdade pelos caminhos do sucesso em qualquer área 
da vida. 

O segredo da força está na vontade Como ser bem sucido na vida 

Tão importante como o saber caminhar pelos caminhos do êxito, convém não perder de vista e considerar 
a Cooperação e os seus princípios e valores fraternos e democráticos. 

     

Participar na cooperação PNL Triádica Espionagem cibernética 
Economia solidária Organização do sistema nervoso Sistemas cibernéticos 

Para além das informações digitais, hoje disponíveis na internet, com milhões de visualizações, será muito 
interessante pensar bem e TRICEREBRAR melhor, como é possível saber-se que 400 a c, já havia 
liberdade de pensamento e de expressão, sobre a ordem natural das coisas, ter opiniões, ideias, 
conceitos e conhecimentos tão aprofundados, e como é que foi possível, daí para cá haver tantas 
tentativas oficiais de controlo e manipulações da informação, para benefícios de minorias que "tentam 
regular" a seu belo prazer o sistema global vigente, oficial e dominante. 

                     

Filosofias de Sócrates a Rousseau       Filosofia e pensamentos sistemáticos 
Filosofias de Sócrates, de Platão, de Aristóteles,  

de Descartes e de Rousseau                               Filosofia de Nietzschena França 

https://imagizer.imageshack.us/a/img922/1052/PQjdMV.jpg
https://www.clubedospoupadores.com/enriquecimento/bem-sucedido-vida.html
https://youtu.be/NIkaKCW_tmA
https://www.youtube.com/watch?v=G3MoKS0YyzE&t=112s
https://youtu.be/OgPgz7WbU10
https://youtu.be/RhdxfpDg2vU
https://youtu.be/LmVW0U9hohk
https://youtu.be/dGXOJXGCb68
https://youtu.be/zacXSLeoPeU
https://youtu.be/b6dCnMwmB0A
https://youtu.be/khy8t3lXcBg
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O princípio de proporcionalidade e o sentimento de liberdade de pensar, de filosofar e conversar com os 
amigos sobre os temas de que mais gostamos de aprender alguma coisa, pode ajudar muito à harmonia e 
ao equilíbrio necessário das nossas mentes e das conexões neurológicas dos nossos 3 cérebros, 
sabendo no entanto que existem algumas preocupações, pois por exemplo, o tema da economia solidária 
não é um assunto fácil de tratar e colocá-lo em prática. 

Uma vez que a economia silidária, pressupõe que quem mais beneficia deixará de ter lucros tão altos para 
que outras pessoas possam ter a oportunidade mínima de também progredir e isso é muito difícil de obter 
face ao espírito individualista e à ganância que existe actualmente, embora se conheça muita gente 
disponível para cooperar e que não se importam de abdicar dos seus interesses a favor de uma sociedade 
mais justa, mais fraterna, colaborante e solidária em que todos possam viver melhor. 

 

 
 

Diferenças entre bancos e cooperativas de crédito Ginástica para os 3 cérebros 
 
Como disse, em certa altura, Leon Tolstói, as pessoas distinguem-se entre si, principalmente porque:  

 Algumas primeiro pensam, depois falam e, em seguida, agem;  

 Outras, ao contrário, primeiro falam, depois agem e, por fim pensam.  

Comparando estes 3 estados de comportamento, nas suas potencialidades tricerebrais e nas 
consequências que daí resultam, as pessoas distinguem-se, respectivamente também em 3 grupos 
sociais, embora as típicas discussões políticas tentam manipular e seduzir a opinião pública para a 
redutora fórmula de dividir para reinar, de apenas 2 estados, de esquerda e de direita, dizendo que tal tem 
que ser assim, embora saibamos bem que não, e que haverá outras atitudes bem melhores, mais 
avançadas e inteligentes de ser, de pensar, de sentir, de agir, de actuar e de saber fazer. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=92nxFkMAyrE
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Paradigma 1 2 3 3 Cérebros em um 
Atitudes de esquerda e de direita Cibernética social com resultados 

 

 
 

Inteligência artificial, robótica e cibernétiva Teoria geral de sistemas 

https://youtu.be/teqaspRqDw0
https://youtu.be/gZ0FfkZRFhE
https://youtu.be/myqYO7I6MBA
https://youtu.be/GX8OMo491Xo
https://youtu.be/NhIdfVDP5ko
https://youtu.be/d_c8xvHtdHo


        

2020 - JCSilva                                                                                                                                                                                               16 

 

O pensamento sistêmicooe a interdisciplinaridade, são assim, novas formas de abordagem da realidade 
surgidas em finais do século XX, em contraposição ao pensamento "reducionista” / “mecanicista" herdado 
dos filósofos da Revolução Científica do século XVII, como Descartes, Francis Bacon e Newton.  

O pensamento sistêmico não nega a racionalidade científica, mas acredita que ela não oferece 
parâmetros suficientes para o desenvolvimento humano e para descrição do universo material, e por isso 
deve ser desenvolvida conjuntamente com a subjetividade das artes e das diversas tradições espirituais.  

Isto se deve à limitação do método científico e da análise quando aplicadas nos estudos de física 
subatômica (onde se encontram as forças que compõem todo o universo), biologia, medicina e ciências 
humanas., são portanto vistas como componentes essenciais, do paradigma emergente, que tem como 
representantes cientistas, pesquisadores, filósofos e intelectuais de vários campos.  

A interdisciplinaridade, incluída no pensamento sistêmico é a parte "interdisciplinar", que tem como 
conceito, o que é é, comum a duas ou a mais disciplinas, diz respeito ao processo de ligação entre as 
disciplinas, de forma interdisciplinar, é uma nova proposta, onde a forma de ensinar leva em consideração 
a construção do conhecimento. 

É uma prática que não dilui as disciplinas no contexto escolar, mas que amplia o trabalho disciplinar na 
medida em que promove a aproximação e a articulação das atividades docentes numa ação coordenada e 
orientada para objetivos bem definidos. 

Voltada para a formação das pessoas, a interdisciplinaridade propõe a capacidade de dialogar com as 
diversas ciências, fazendo entender o saber como um todo, e não como partes ou fragmentações.  

Trata-se assim, de um movimento, um conceito e uma prática que está em processo de construção e 
desenvolvimento dentro das ciências e do ensino das ciências, sendo, estes, dois campos distintos nos 
quais a interdisciplinaridade se faz presente.  

Assim, interdisciplinaridade é parte de um movimento que busca a superação da disciplinaridade, 
tentando definir objetos em construção, coexistindo com aquele que o estuda, é uma tarefa difícil e até 
certo ponto parcial, uma vez que este objeto está se transformando e se alterando. Assim, toda discussão 
sobre interdisciplinaridade é passível de análise comparativa com o material contemporâneo sobre o tema 
até que este esteja melhor desenvolvido e articulado, muito mais pela prática do que pela teoria, uma vez 
que a interdisciplinariedade esta acontecendo, e a partir disso, uma teoria tem sido desenvolvida. 

Um estudo epistemológico é assim bastante proveitoso para a delimitação do tema, existindo pelo menos, 
quatro aspectos particularmente relacionadas entre si, delimitando todos eles uma abordagem tipicamente 
científica e educacional.  (pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, 
transdisciplinaridade). 

O que há em comum em todas estas áreas, é a palavra disciplina, que deve ser entendida como aquelas 
"fatias" dos estudos científicos e das disciplinas escolares, tais como matemática, biologia, ciências 
naturais, história, etc, e de um esforço em superar tudo o que está relacionado ao conceito de disciplina. 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento_sist%C3%AAmico
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinaridade
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Realidade
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Cient%C3%ADfica
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Descartes
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Newton
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_humano
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Espiritualidade
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Paradigma
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinaridade
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Disciplina
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Epistemologia
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Disciplina
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_naturais
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_naturais
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria


        

2020 - JCSilva                                                                                                                                                                                               17 

 

Cibernética 

 
Os sistemas cibernéticos, tanto nas suas origens, como nas suas evoluções, são técnicas sistémicas 

que nos permitem o governo e controlo de equipamentos, de conhecimentos humanos e da comunicação 

em geral, igualmente aplicáveis aos sistemas sociais, físicos, analógicos, computacionais, digitais, virtuais 

e organizacionais. 

A cibernética, é assim, o estudo sistémico integrado, interdisciplinar e inteligente da estrutura dos 

sistemas gerais regularizadores, estando estreitamente vinculada à teoria de controlo e do comportamento 

de sistemas dinâmicos exigentes e ao conceito de construção de um modelo geral, de um sistema 

metódico instruído que evolua segundo regras que ligam o estado presente aos estados passados do 

conjunto de elementos interdependentes, produzindo teorias e formulações conceituais retroalimentadas 

que possam criar condições consistentes de aplicação na actualidade. 

Segundo o Professor Doutor Stafford Beer, presidente da World Organization of Systems and Cybernetics, 

a cibernética estuda os fluxos de informação que rodeiam os sistemas cibernéticos em geral, e a 

forma em que esta informação é usada pelo sistema como um valor que o permite controlar-se a si 

próprio:  

 Ocorre tanto em sistemas, abertos, fechados, animados ou inanimados;  

 A cibernética é uma ciência interdisciplinar, e está tão ligada à Física, como ao estudo do cérebro 

humano, como também ao estudo dos computadores; 

 Tem também muito a ver com as linguagens formais da ciência, proporcionando ferramentas com as 

quais se pode descrever de maneira objetiva o comportamento geral de todos os sistemas. 

Podemos inda reforçar, que Waldemar de Gregori / John Fernando Sandoval, dizem em síntese que se 

trata de uma teoria sistêmica baseada em descobertas das ciências, da física, da computação, da 

automação, da inteligência artificial, da robótica, da internet e do controle de sistemas e equipamentos 

produtivos, que adoptam sistemas mínimos de suporte e sustentabilidade, baseados em três estados de 

comportamento, (1.2.3), como o motor de desenvolvimento e controle de todas as coisas. 

É um dos principais fundamentos da cibernética social, de controlo, de equilíbrio e de proporcionalidade, 

por ser interdisciplinar e incorporar o essencial de todas as ciências naturais, humanas e sociais. 

Cibernética proporcionalista  Teorias cibernéticas Que é a cibernética 

Cibernética e Administração 

A cibernética é a ciência da comunicação e do controle (seja nos seres vivos, ou seja nas máquinas), 
onde a comunicação se torna vital nos sistemas integrados e em que o controle regula o 
seu comportamento, compreendendo os  processos fisiológicos, psicológicos, etc. da administração em 

https://www.youtube.com/channel/UC3mxIiPGWPmvwAP5gBMCQNg
https://youtu.be/4sVB2Qv2MvE
https://youtu.be/5bwI7CV4v1g
https://youtu.be/6oOR5tljri8
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Comportamento
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Fisiol%C3%B3gico
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Psicol%C3%B3gico
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica_e_administra%C3%A7%C3%A3o


        

2020 - JCSilva                                                                                                                                                                                               18 

 

geral, onde a teoria dos sistemas de controle baseada na comunicação entre os sistemas e o meio / 
ambiente e dentro dos próprios sistemas são vitais. 

As empresas são sistemas excessivamente complexos (extremamente complicados e não podem ser 
descritos de forma precisa e detalhada), probabilísticos (é aquele para o qual não poderá ser fornecida 
uma previsão detalhada) e regulamentados que funciona como organismos vivos, que 
desenvolvem técnicas de sobrevivência num ambiente interno e externo em alteração continua, em que os 
sistemas originais estão sempre em avaliação com outros sistemas comparáveis, denominados modelos, 
em que para facilitar podemos considerar, o tratamento das entidades evolvidas no estudo, pois a 
manipulação de entidades (pessoas e organização) é socialmente inaceitável ou legalmente proibida, 
sendo que no caso da administração, por exemplo, pode envolver estudos sobre: pessoas, áreas, 
departamentos, unidades de negócios, empresas, grupos empresariais, etc. 

A cibernética também está associada ao uso de “meios vs sistemas de comunicação” e 
consequentemente aos seus componentes, que são vitais para troca de informações da organização com 
o ambiente e dentro dela mesma. 

A “cibernética”, como a definiu Norbert Wiener, em 1948, 
acaba por ser "o estudo científico interdisciplinar, do 
controle e da comunicação envolvendo as pessoas, os 
equipamentos",  as estruturas dos sistemas reguladores, 
suas restrições e possibilidades, ou por outras palavras, 
será o estudo científico de como humanos, animais e 
máquinas se controlam e se comunicam.  

O objetivo essencial do amplo campo da cibernética é entender e definir as funções e processos de 
sistemas que possuem objetivos e que participam de cadeias causais circulares que passam da ação para 
a detecção, para comparação com a meta desejada e novamente para a ação, seu foco é como qualquer 
coisa (digital, mecânica ou biológica) processa as informações, reage às informações e muda ou pode ser 
alterada para realizar melhor as suas primeiras tarefas, incluindo o estudo de feedback, caixas-pretas e 
conceitos derivados, como comunicação e controle em organismos, máquinas e organizações vivas, 
abarcando também a auto-organização. 

 
Proporcionalidade 

É a base e um fundamento matemático-artístico-prático para manter os três campos estratégicos do jogo 
da vida dentro dos limites de tolerância, equilíbrio, justiça, proporcionalidade e ordem, para uma ética 
de convivência triádica: GANHA – GANHA – GAHNA! 

A proporção baseia-se em frações ou módulos de aproximadamente 62% por 38% que estão no nosso 
corpo e em toda a parte em escalas que se reproduzem de maneira auto-semelante  

Proporcionalismo Proporcionalismo ou caos Proporção e razão da regra de 3 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Empresas
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Organismos
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_sobreviv%C3%AAncia
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
https://youtu.be/n-vyeEEfxLo
https://youtu.be/yotJtAQ-Abg
https://youtu.be/Vxota-S9fZs
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Sustentabilidade 

Sustentabilidade é um conceito relacionado com o desenvolvimento sustentável, formado por um conjunto 
de ideias, estratégias e atitudes ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e 
culturalmente diversas, servindo como alternativa para a garantia da sobrevivência dos recursos naturais, 
permitindo aos humanos soluções de desenvolvimento mais ecológicas do ponto de vista ambiental e a 
manutenção do meio ambiente do planeta, mantendo a qualidade de vida e os ecossistemas em harmonia 
com as pessoas. 

 
O conceito da sustentabilidade funciona como um sub-sistema sustentado por três partes fundamentais, 
divididas em aspectos ambientais, sociais e econômicos, que uma vez interlingadas nas suas 
diferentes dimensões poderão atingir o conceito proposto.. 

https://youtu.be/yotJtAQ-Abg
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Alguns estudos sobre o tema consideram os aspectos culturais e tecnológicos importantes complementos 
para a manutenção da sustentabilidade. 
Teoria Sistémica ou Teoria Geral do Sistema 

Actualmente é comum dizer-se que os Sistemas estão em toda parte, em consequência do avanço 
tecnológico e das tecnologias digitais os termos “sistémica / sistemas” estãos difundidos e generalizados 
na actual sociedade moderna.  

Desde os bancos de dados, passando pelas bases de dados e os SGBDs, que a 
organização / estruturação da informação não parou de evoluir, para arquivo e 
classificação de  conjuntos de dados / arquivos, relacionados entre si, como 
registros sobre pessoas, lugares ou coisas. 

São coleções organizadas de dados que se relacionam de forma a criar algum sentido (Informação) e dar 
mais eficiência durante uma pesquisa ou estudo cientifico, sendo de vital importância para os governos e 
para as empresas e já no seculo passado se tornaram a principal peça dos sistemas de informação e 
segurança, normalmente existentes por vários anos, sem grandes alterações em sua estrutura 
sistemática.  

São operados pelos Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD), que surgiram na década de 
70, do seculo XX, antes destes, as aplicações usavam os sistemas de arquivos disponíveis dos sistemas 
operacionais dos computadores existentes na época para armazenar suas informações, onde por 
exemplo, na década de 80, do seculo passado, a tecnologia de SGBD relacional, passou a dominar o 
mercado, e atualmente utiliza-se praticamente apenas ela. 

Outro tipo notável é o SGBD Orientado a Objetos, para quando sua estrutura ou as aplicações que o 
utilizam mudam constantemente, sendo a principal aplicação das Bases de Dados Relacionais o controle 
de operações governamentais, organizações internacionais e estruturas empresariais. 

Outras aplicações também muito importantes, são a gestão de informações georreferenciadas, de 
sistemas de informação geográfica, que tratam informações convencionais com a inteligência de cálculo 
de percursos, a informação alfanumérica, as geometrias de traçados, outras bases de dados de 
operadores, sobre custos e horários bem como outras informações espaciais.  

A sistematização da Teoria Geral dos Sistemas, (T.G.S.) surgiu entre 1950 e 1968, com os trabalhos 
publicados pelo  biólogo austríaco, Ludwig von Bertalanffy. 

A T.G.S. não busca solucionar problemas ou tentar soluções práticas, mas sim produzir teorias e 
formulações conceituais que possam criar condições de aplicação na realidade empírica. Os pressupostos 
básicos da T.G.S. são: 

 Existe uma nítida tendência para a integração entre as ciências naturais e sociais; 
 Essa integração parece orientar-se rumo a uma teoria dos sistemas; 
 Essa teoria de sistemas pode ser uma maneira mais abrangente de estudar os campos não 

físicos do conhecimento científico, especialmente as ciências sociais; 
 Essa teoria de sistemas, ao desenvolver princípios unificadores que atravessam verticalmente os 

universos particulares das diversas ciências envolvidas, aproxima-nos do objetivo da unidade da 
ciência; 

https://www.significados.com.br/sustentabilidade/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_de_dados
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gerenciamento_de_banco_de_dados
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Teoria_geral_de_sistemas
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Empirismo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Postgres_Query.jpg
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 Isso pode levar a uma integração muito necessária da educação científica. 

A importância da TGS é significativa tendo em vista a necessidade de se avaliar a organização como um 
todo e não somente em departamentos ou setores. O mais importante ou tanto quanto é a identificação do 
maior número de variáveis possíveis, externas e internas que, de alguma forma, influenciam em todo o 
processo existente na Organização. Outro fator também de significativa importância é o feedback que 
deve ser realizado ao planejamento de todo o processo. 

Teoria dos sistemas começou a ser aplicada na Administração principalmente em função da necessidade 
de uma síntese e uma maior integração das teorias anteriores (Científicas e Relações Humanas, 
Estruturalista e Comportamental oriundas das Ciências Sociais), das terapias sistémicas e da 
intensificação do uso da cibernética e da tecnologia da informação nas empresas. 

Os sistemas vivos, sejam indivíduos ou organizações, são analisados como “sistema abertos”, mantendo 
um contínuo intercâmbio de matéria/energia/informação com o ambiente. A Teoria de Sistema permite 
reconceituar os fenômenos em uma abordagem global, permitindo a inter-relação e integração de 
assuntos que são, na maioria das vezes, de natureza completamente diferentes. 

Os sistemas de informação, são assim, normalmente encarados como um conjunto de informações, 
tratamento de dados, recursos e atividades que gerenciam tarefas em uma organização; grupo de 
componentes que interagem entre si para produzir informações complexas, funcionando de forma 
integrada, como a expressão utilizada para descrever um Sistema, seja ele automatizado (que pode ser 
denominado como Sistema Informacional Computadorizado), seja manual, que abrange pessoas, 
máquinas e/ou métodos organizados para coletar, armazenar, processar, transmitir e disseminar dados 
que representam informação para o utilizador e/ou cliente. 

Todo o Sistema de Informação que manipula dados e gera 
informação, usando ou não recursos de tecnologias informáticas 
de computadores, pode ser genericamente considerado como 
um sistema de informação.  

Por exemplo, o sistema de informação organizacional pode ser 
conceituado como a organização e seus vários subsistemas 
internos, contemplando ainda o meio ambiente externo.  

Segundo Turban, uma infra-estrutura de informação consiste em instalações físicas, serviços e 
gerenciamento que suportam todos os recursos computacionais existentes em uma organização, existindo 
cinco componentes principais na infra-estrutura do sistema:  

 hardware do computador,  

 software de propósito geral, 

 redes e instalações de comunicação (incluindo internet),  

 bases de dados relacionais (anteriores bancos de dados), 

 pessoas para administrar e gerir a informação. 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o
https://youtu.be/k9P2W9F8Re4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Sistema
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A infra-estrutura abrange esses recursos e a sua integração, operação, documentação, manutenção e 
gerenciamento, também se relaciona com os recursos computacionais específicos, organizados, 
operacionalizados e administrados.  

Para Laudon um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de componentes inter-
relacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações, 
com a finalidade de facilitar o planeamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório 
das organizações. 

De acordo com Turban; Maclean; Wetheber, o sistema de informação coleta, processa, armazena, analisa 
e dissemina informações com um determinado objetivo dentro de um contexto e como qualquer outro 
sistema inclui inputs (dados, instruções) e outputs (relatórios, cálculos), operando dentro de um ambiente, 
não necessariamente computadorizado, mesmo que atualmente a maioria seja, processa os inputs, que 
são enviados para os utilizadores e outros sistemas formais ou informais.  

A necessidade de se encontrar novos meios para realizar tarefas faz surgir novas profissões voltadas ao 
“enfoque sistêmico”, com o objetivo de não somente realizar a tarefa pretendida, mas a realizar com o 
máximo de eficiência e menor custo possível. 

Todas estas modificações conduzem o período atual da computação, da automação, da inteligência 
artificial e da robotização, a se caracterizar como uma “Grande Revolução Tecnológica”, pois os 
sistemas de informação surgem e permanecem em todos os campos de actividade, sejam nas fábricas, 
nas empresas, nos escritórios, na cultura, nas artes e na ciência, transformando de maneira significativa 
as actividades das pessoas, a sua forma de pensar e actuar, passando a encarar tudo como se fossem 
grandes sistemas digitais complexos. 

Para além das origens, sabemos que as teorias sistêmicas surgiram, na sequência dos bancos de 
dados, das bases de dados e dos sistemas de informação, não para tentar solucionar problemas, mas 
para produzir teorias, enunciações e considerações aplicáveies às realidades dos estados, das empresas 
e da sociedade. 

Sabemos também que os sistemas podem ser físicos ou abstratos, uma vez que os físicos 
compreendem os equipamentos, maquinarias, computadores, periféricos e as coisas palpáveis da vida, 
enquanto os abstratos são formados por conceitos, filosofias, teorias, programas, pressupostos, projectos 
ou concepções mais ou menos complexas, havendo no entanto uma reciprocidade entre os sistemas 
físicos e os abstratos, necessitando uns dos outros para poderem funcionar e desempenhar bem suas 
missões. 

Seja a sua natureza fechada ou aberta, o cariz mais importante dos sistemas é o entendimento como um 
todo organizado e integrado com as suas propriedades e características próprias, funcionando em 
conjunto, para satisfazer um objectivo, reagindo no entanto de forma integrada a qualquer estímulo 
produzido em qualquer parte ou unidade, podendo afectar qualquer unidade devido ao relacionamento 
entre elas, conforme se trate de: 

 sistemas abertos em que existem trocas de matérias, energias e relações de intercâmbio com o 
ambiente exterior, através de entradas e saídas;  
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 sistemas fechados onde não há intercâmbio com o meio ambiente exterior, tornando-os mais 
herméticos a qualquer influência externa, não influenciando também outos sistemas exteriores. 

Sejam os modelos de organização sistémica, clássica ou tricerebral, ambos desenvolvem modelos de 
aplicação baseados nos sistemas abertos, aplicáveis às organizações, utilizando conceitos do “homem 
sapiens”, do “homem deus”, do “homem funcional”, do “homem digital”, da sociedade, da computação, da 
internet, da robótica, da inteligência artificial e da automação de actividades, onde as pessoas até aqui, 
desempenhavam funções presenciais, dentro das organizações inter-agindo com os demais, como num 
sistema aberto, funcionando como um verdadeiro sistema organizacional de processos planeados, nas 
quais os indivíduos actuam executando tarefas, cumprindo objectivos, atingindo metas e resultados, hoje 
tentam desempenhar funções digitais similares, através de teletrabalho. 

Segundo o Sistema de Inteligência Estratégica contextual do Fórum Económico Mundial, o  mundo está 
numa encruzilhada histórica, já que as economias de topo ilustram bem o que pode acontecer quando os 
sistemas de saúde e as redes de segurança social são negligenciados, cabendo agora aos líderes dos 
setores público e privado aproveitarem o momento para ajudar a criar uma sociedade mais equitativa e 
sustentável, sugerindo mesmo, uma chamada Grande Reset ou uma Grande Redifiniçao. 

Ainda, segundo o Forum económico Mundial, a pandemia demonstrou a importância de 
organizações multilaterais como a Organização Mundial da Saúde (WHO), onde se verificou que 
as vítimas da COVID-19 sentiram o relacionamento já difícil entre as duas maiores economias do 
mundo, os EUA e a China, em que as tensões até diminuíram nas vésperas da pandemia, quando 
chegaram a um entendimento sobre um acordo comercial de "primeira fase", que removeria tarifas 
e resolveria questões de propriedade intelectual.  

Mas, à medida que o coronavírus se espalhou, os governos de cada país assumiram uma postura 
cada vez mais agressiva um com o outro sobre o modo como havia (ou não) sido tratado, levando 
à especulações sobre o surgimento de uma nova guerra fria, aspecto preocupante do possível 
colapso da comunidade global, onde o fogo cruzado dirigido à Organização Mundial da Saúde, 
uma agência essencial que procurou enviar alertas precoces sobre a ameaça emergente do 
coronavírus, apenas para ver muitas de suas mensagens ignoradas ou mal interpretadas.  

Muitos especialistas acreditam que a crise demonstrou os quão cruciais são as organizações 
multilaterais, como a OMS, e como a pandemia será derrotada apenas através da cooperação 
internacional, tendo para esse fim, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, 
apelado, em abril de 2020, para um cessar-fogo global, a fim de apoiar a maior batalha contra a 
COVID-19. 

No futuro, a cooperação global será essencial para o desenvolvimento do tipo de resiliência 
necessária para lidar melhor com outras crises, especulando-se até, que a ruptura causada pela 
pandemia mundial, danificou permanentemente os laços econômicos e a confiança que sustentam 
a cooperação internacional, onde segundo estatísticas oficiais chinesas, por exemplo, durante 
fevereiro e março de 2020, o número de empresas de comércio exterior no país diminuiu mais de 
25%.  

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LHo6EAG?tab=publications&searchTerm=
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006OLciUAG?tab=publications
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Embora não seja de prever, que a globalização possa desaparer tão cedo, ela pode começar a 
parecer um pouco diferente, podendo por exemplo, sofrer alguns reajustes ou uma reconfiguração 
das "cadeias globais de valor", que conectam as economias, podendo envolver um encurtamento 
que possa reduzir a dependência de algumas regiões a um número relativamente pequeno de 
fornecedores estrangeiros, no entanto outros analistas acreditam que a melhor maneira dos países 
garantirem o acesso a produtos essenciais no futuro será ajudar a construir uma forte rede de 
cooperação internacional.  

Em uma declaração conjunta emitida em abril de 2020, a Organização Mundial do Comércio e o 
Fundo Monetário Internacional relembraram que um compromisso de 2008, em se abster de novas 
restrições de comércio e investimento, ajudou a aliviar a crise financeira e apressou uma 
recuperação económica, e disseram que agora é necessário um passo igualmente ousado. 
Sistemas Cibernéticos Tricerebrais 

Reconhecendo que a teoria sistémica se está a afirmar como o futuro sustentável dos nossos dias, porque 
estuda interdisciplinarmente, a complexidade das organizações (o modo como se constitui um sistema), 
relacionais abstratas de factos, investigando os princípios comuns às diversas entidades e modelos 
interdependentes globais que, conjuntamente interagem uns com os outros, com objetivos comuns, 
formando um todo tridimensional cibernético (investigação da interação e controlo de sistemas analógicos 
e digitais), maior do que a soma das partes, capaz de dar respostas emergentes a outros modelos de 
economia mais proporcional, mais social,mais solidária e mais justa para os cidadãos. 

Pensando como pessoas livres, fraternas e solidárias, actuando de forma sistémica, sentimento 
proporcional para decidir e bom senso para agir e fazer, tentou-se integrar vários conceitos, em função 
das novas realidades conhecidas, para nos tentar proteger das agressões do sistema global dominante 
que tenta através de uma governação oficialista neoliberal, assente na ganância dos grandes banqueiros 
e grandes empresários mundiais (onde uma minoria de 1% dos ricos controlam mais dinheiro que a 
maioria dos 99% dos pobres), impondo medidas dispersas que visam principalmente o lucro desenfreado 
dos seus capitais e o empobrecimento das classes médias e das pessoas mais desprotegidas, que vivem 
essencialmente do seu trabalho em empresas de serviços que eles controlam. 

Assim sendo e nesta conjuntura, tendo por base a teoria dos sistemas, algumas experiências e 
abordagens sobre a natureza do amor, da felicidade, do bem-estar e do bem viver do ser humano, bem 
como a proposta de 1957, de 14 sistemas do Sociólogo e Antropólogo, Prof. António Rubbo Muller, na sua 
TOH -Teoria da Organização Humana, difundida pelo Prof. Waldemar de Gregori, em Cibernética Social 
Proporcionalista, que na verade já eram 15, uma vez que o sistema S06, incluía 2 sistemas, as 
Comunicações e os Transportes, que hoje possuem conteúdos próprios, completamente distintos. 

Os referidos 14 sistemas, apresentados pelo Prof. António Rubbo Muller, eram uma ampliação do 
ambíguo conceito “socioeconômico” de Adam Smith para a classificação das necessidades divulgadas em 
1946 e dos factos da realidade organizacional de então, pretendendo denunciar e substituir as teorias 
econômicas e de mercado bem como as neoliberais actuais, supostamente autorreguladoras, dentro das 
suas pirâmides hierárquicas, mas que só e sempre regulam a favor dos grupos oficialistas dominantes, 
(como já referido, na sua versão original de Rubbo Muller, eram 15), uma vez que no sistema S06 – previa 
2 sistemas distintos, (6.1 - Comunicações e 6.2 - Transportes), o que de algum modo já projectava alguma 
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insatisfação e demarcação sociológica perante a situação mundial de desonestidade e de crise de valores 
que se anunciava de desorganização da vida social, buscando libertar-se dos poderes que a 
aprisionavam, persuadiam, manipulavam, controlavam e espoliavam.  

Os meios utilizados à época, mostraram sentimentos retóricos, evolucionistas de cosmovisão dicotômica, 
dialética, metafísica, específica, de alternância entre bons e maus, dentro de uma cosmovisão sistémica, 
mais humanista, mais unitária e mais proporcionalista, porém, ainda pouco dinâmica, um pouco misticista 
e com poucos mecanismos de normalização, autorregulação, controlo, averiguação, actuação e 
rectificação de desvios ou práticas menos correctas de actuação ao nível dos diferentes sistemas de 
organização, mas consideramos que foram determinantes para o aperfeiçoamento e concretização da 
proposta apresentada. 

Blog -  António R. Muller Video – António  R. Muller Livros – António  R. Muller 

Os 14 subsistemas, posteriormente adoptados pela Cibernética Social, pelo Prof. Waldemar de Gregori, 
Fundador e Presidente da Academia Internacional de Cibernética Social Proporcionalista, enriqueceram e 
valorizaram a proposta, enriquecendo-a na prática com os conceitos e as experiências triunas, de Paul 
Maclen.  

Wikipedia – W. Gregori  Livros – W. Gregori Linkedin – W. Gregori 

São diversos os desafios colocados no século XXI, da era digital, da informação em rede, da internet, da 
gloalização, da Ponerología Política de Andrzej Lobaczewski, de Tecnócratas e Psicopatas nos poderes 
oficiais, muitas vezes viciados e manipulados por grandes intereses económicos neoliberais dominantes, 
como foi o caso denunciado e evidenciado no filme "Inside Job - A Verdade da Crise", em que nos 
mostram as relações corruptas existentes entre as principais entidades envolvidas na burla da crise 
económica de 2008, uma das grandes catástrofes do início do século, que causou o prejuízo de vários 
triliões de euros e milhões de vitimas, que perderam as suas casas e empregos, tornando necessário 
novas medidas de salvaguarda, sobre as principais necessidades, aspirações, acções e desafios que se 
colocam à natureza humana para tentar a defesa geral do seu património e da humanidade em geral. 

Ponerologia Política Comentário – Poner. – Psicop. no poder 1  
Ponerologia – Psicopatas no poder 2 Trailer oficial PT – Inside Job – A verdade da crise 

Inside Job – Crise Set 2008 Inside Job 2010 – Trabalho interno 
Comentário Inside Job - Crise de Set 2008 Explicação sobre o fiasco da recente crise de 2008 

Tentou-se assim, harmonizar, uma proposta de abordagem sistémica integradoura mais abrangente e 
mais adequada à realidade do momento presente dos nossos dias, não condicionada pelo passado, 
contemplando uma nova estrutura base, baseada em 20 elos ou nós sistémicos cibernéticos globais, que 
contêm os sistemas anteriores, de Rubbo Muller, bem como outros sistemas de informação actuais, 
disponíveis livremente na web / internet, como o Pordata, da FFMS, de Portugal, ou o sistema global 
estratégico inteligente, do Fórum Económico Mundial. 

Constituindo-se, um modelo sistémico, como um arquitectura integradora, mais consentânea com a 
realidade actual em que vivemos, capaz de responder aos desafios da globalização e da pós Pandemia 
Mundial a que nos temos de habituar, que traz novos problemas urbanos, seja ao nível do teletrabalho, da 
telescola, das telecompras, das teleconferências, da mobilidade e da logística de produção, de 

http://antoniorubbomuller.blogspot.com.br/
http://antoniorubbomuller.blogspot.com.br/p/livros-antonio-rubbo-muller.html
https://www.youtube.com/watch?v=gZ0FfkZRFhE
https://sites.google.com/site/cerebrohumanoycalculoracional/algunos-nombres/paul-maclean-cerebrotriuno
https://sites.google.com/site/cerebrohumanoycalculoracional/algunos-nombres/paul-maclean-cerebrotriuno
https://es.wikipedia.org/wiki/Waldemar_De_Gregori
https://www.google.com/search?tbm=bks&q=waldemar+de+gregori
https://www.linkedin.com/in/waldemar-de-gregori-297b6313/
https://youtu.be/Psy-sgzoq7Q
https://youtu.be/FwYtyU2ep2U
https://youtu.be/eATi-YYDar0
https://youtu.be/tytH0CQSsXo
https://youtu.be/-h4V3kVh0do
https://vimeo.com/39018226
https://youtu.be/3pdNW0v_ayg
https://youtu.be/kC_943HEla4
http://www.pordata.pt/
http://www.ffms.pt/
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006OLciUAG?tab=publications
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006OLciUAG?tab=publications
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abastecimentos e distribuições, seja ao nível da qualidade e mecanismos de controlo para certificação que 
tudo está em conformidade, com os princípios da proporcionalidade e os valores da liberdade, da ética, da 
dignidade humana e da cidadania participativa que se recomenda 

O modelo de arquitectura sistémica que se sugere, foi também inspirado, desenvolvido e 
operacionalizado, como um desenho e uma geometria radiante, angular e regular, sugerido pelos tecidos 
circulares da vida, por Maria Judith Hurtado, do Equador, formando com o núcleo central uma malha 
sistémica proporcional, de base geométrica radial, com elementos triangulares perfeitos, com ângulos 
internos de 18º e 81º, (π = 180º = 18 + 81 + 81), distribuídos regularmente ao redor da totalidade 
simbólica orbicular (2π =360º). 

O passo normal de 18º, (360º = 20 x 18º), em que as ligações relativas entre cada um dos elos / nós e os 
restantes, formam entre si ângulos de 9º, constituindo uma arquitectura sistémica cibernética integrada e 
sustentados na lógica racional dos saberes geométricos ancestrais, das relações matemáticas, dos seres 
vivos, das formas verticais, das partículas, das vibrações, das frequências, e das energias quânticas 
regenerativas do universo. 

    

Os fundamentos geométricos, da proposta de conjunto apresentada, assentam portanto, numa 
arquitectura sistémica coerente, harmoniosa e regular, formando com o núcleo central uma malha 
sistémica angular, de base, geométrica radial, com elementos triangulares perfeitos, compassadas, com 

ângulos internos de 18º e 81º (=180º=18+81+81),  

 Divididos periodicamente com um passo de 18º ao longo de 2=360º; 
 Com uma divisão “simbólica” perfeita de 20 partes = 20 subsistemas = 360º÷20 = 18º. 

As geometrias e os artesanatos dos tecidos da vida, evidenciam de forma sublime, uma arquitectura 
rendilhada de conceitos, princípios e metodologias para a convivência harmoniosa, equilibrada e 
proporcional, geradores de bem-estar, justiça social e bom viver, dentro de um círculo de harmonia, com 
uma visão global da realidade, na totalidade, coerência e com uma estratégia vital, configurada pelo 
dinamismo interno do novo jogo triádico, uma vida melhor para todos, ancorada pela expansão e 
condução de energias estabilizadoras. 
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As ligações relativas entre um elo sistémico com os restantes elos sistémicos formam entre si uma malha 

ângular de 9º, ao longo dos 360º, (360º  3+6+0 = 9), (2=360º=20x18º), contituíndo uma arquitectura de 
subsistemas triangulares perfeitos, integrados, harmoniosos e sustentados na lógica racional dos saberes 
geométricos ancestrais, das relações matemáticas, das matérias, das formas verticiais, das partículas, das 
frequências, e das vaticinações das energias quânticas anunciadoras de regeneração do equilibrio da 
natureza. 

Porque terá o circulo 360º  Significado de Pi, perímetro e área do círculo 
Mistérios sobre o valor do número  =3,1416  Divina proporção = Número de ouro  =1,61803 

O sistema de ângulos perfeitos, (O número 81 é o quadrado de 9, que, por sua vez, é o quadrado de 3, 
número perfeito e de alto valor simbólico para muitas civilizações), que sustentam agora, os 20 elos 
sistémicos cibernéticos, organizacionais propostos (360º - 81º - 18º - 9º), constituem uma boa base 
geométrica de suporte para uma nova compreensão, pesquisa, reorganização e aperfeiçoamento do 
sistema cibernético social propocionalista, harmónico e integrado que se procura desenvolver, para criar 
com verdade, as condições, os mecanismos e os procedimentos tricerebrais, necessários para uma nova 
“humanidade”, (“sociedade digital”), simbólica, pictórica, ideográfica e quântica, em que vivemos antes do 
“big gang” (pré historia), depois da descoberta da escrita (4.000 a.C.) pelos Sumérios, primeiro povo da 
Mesopotâmia (+/- actual Iraque e Kuwait). 

Teoria de cordas em 7 min. Explicação da teoria de cordas Origem e evolução da escrita 
Arte de agradar às pessoas Evolução das comunicações Evolução e novas tecnologias 

Dentro da linha de exposição e pensamento do Dr. Waldemar de Gregori, 
que respeitamos e apreciamos profundamente, em todo o seu modelo de 
Cibernética Social Proporcionalista, a sua análise e operacionalização dos 
sistemas, (o quê, onde, quando, quem e como) … 

Tomamos assim a liberdade, de sugerir, com o objectivo de enriquecer e 
clarificar o modelo sistémico á luz das necessidades sentidas e identificadas 
com os avanços cibernéticos da computação, da automação, da robotização, 
das redes sociais e da internet, na era digital da informação e do 

conhecimento actual, bem como dos ambientes de inteligência artificial, com toda a disponibilidade e 
integração de equipamentos e meios de pesquisa on-line, consulta, estudo e desenvolvimento de novas 
facilidades, mais 5 sistemas, visto que, como referido os “Transportes”, já estavam previstos, por António 
Rubbo Muller, (S16 - Igualdade,  S17 - Ética, S18 - Liberdade, S19 - Qualidade,e S20 - Cidadania)          

Assim, o modelo agora sugerido, prevê um relacionamento mais adequado à sociedade em que vivemos e 
que desejamos, seja mais inclusiva com as mesmas oportunidades, mesmos direitos, mesmos deveres 
para todos, com mais dignidade, com mais ética, mais fraternidade e com sistemas de controle de 
qualidade, e de participação livre dos cidadãos, (a exemplo das evoluções e transformações verificadas 
nas tecnologias informáticas e nos sistemas de informação relacional, tipo bases de dados e  SGBD, a 
partir de meados dos anos 60 do século passado. 

Os sistemas de informação inventariais, antes eram apenas considerados bancos de dados 
hierarquizados tipo “codasyl”, depois, bases de dados relacionais e agora, sistemas de informação 

https://youtu.be/56HmcqFq1h4
https://youtu.be/J8OiYfb-O3E
https://youtu.be/DQ5qqHukkAc
https://youtu.be/U_BCuM6N-aA
https://youtu.be/yd1jx1DkXb4
https://youtu.be/K3ZHOwwrlL4
https://youtu.be/hm57sbyIiuU/
https://youtu.be/Nd49Zh9Qjk4
https://youtu.be/3otNmqvX0jk
https://youtu.be/1OvMh-lA-_A
https://youtu.be/W9X7qpJn_50
https://pt.wikipedia.org/wiki/CODASYL
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orientados por objectos), que todos desejamos mais robustos, mais verdadeiros, mais flexíveis, mais 
justos, mais solidários, e mais proporcionais onde todos os cidadãos possam livremente participar, 
cooperar e contribuir directamente, para que os objectivos por uma vida melhor sejam atingidos, mantidos 
e melhorados continuamente, com todos os meios necessários para o seu bem-estar e o seu bem viver 
em comunidade.  

Todas as metodologias, ologramas e ferramentas de análise e de desenvolvimento, sugeridas e utilizadas 
na Cibernética Social Proporcionalista, continuam a ser aqui utilizadas, ainda com mais pertinência, de 
maneira mais forte e ampliada 

Tendo sempre em vista, uma informação mais verdadeira, o bem-estar de todos, mais justiça social, mais 
conformidade, mais cidadania, mais regulação, mais sentido estético, mais democracia participativa e 
mais proporcionalidade, com mais dignidade e respeito ecológico pela natureza e pelas pessoas que 
estão sempre em permanente evolução e progresso. 

O núcleo central dos sistemas, simboliza a unidade indivisível, o ponto de equilibrio, princípio e o 
fundamento do universo triádico, de oscilação e de igualdade, entre o que está em cima, o que está em 
baixo e o que estar ao redor, garantindo o equilíbrio entre a realidade da complexidade da teia de 
interligações e a proporcionalidade entre o lógico, o intuitivo e o instintivo operacional, tirando partido dos 
saberes, dos conhecimentos, das capacidades de aprendizagem e das valências tricerebais dos seres 
humanos: 

Visão sistémica aberta Consciência, robótica e intelig. artificial Teoria geral dos sistemas 
 

Sistemas Cibernéticos Tecidos pelas Realidades da Vida  

Admirando, valorizando, ampliando e expandindo alguns conceitos, face às novas realidades do século 
XXI e da nova era digital da globalização, da informação e do conhecimento, em que vivemos, 
essencialmente diferentes e inovadores, face aos acontecimentos mais marcantes do passado, início de 
várias experiências de sistema de governação globalizantes, analizando, interpretando, encaixando e 
estendendo as aparentes limitações das formulações sugeridas por diversos pensadores nas suas 
diferentes experiências e abordagens sobre a natureza, o amor, a felicidade, o bem estar e o bem viver do 
ser humano: 

Siddhartha trailer Pensamentos de Hermann Hesse 

Os tecidos da vida, de Maria Judith Hurtado, de Quito, Ecuador, amiga da família Frixone, disponíveis na 
internet, evidenciam de forma sublime através do artesanato popular, uma arquitectura rendilhada de 
conceitos geométricos, princípios e metodologias para a convivência harmoniosa, equilibrada e 
proporcionalista, geradores de bem estar, justiça social e bom viver, dentro de um círculo de harmonia, 
com uma visão global da realidade, na totalidade, coerência e com uma estratégia vital, possibilitando pelo 
dinamismo interno do novo jogo triádico, uma vida melhor a todos os níveis, ancorada pelas expansão e 
condução das forças estabilizadoras, nomeadamente, ao nível grupal, pessoal, econômico, político e 
cultural 

https://youtu.be/grXBSOT52Js
https://youtu.be/P0iN1lDYnXM
https://youtu.be/fJBP4vLlANo
https://youtu.be/DJq05Pk8nSU
https://www.pensador.com/autor/hermann_hesse
http://mariajudithhurtado.blogspot.com/
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Este modelo sistémico cibernético, propoê-se actuar conjuntamente, de forma integradoura, capaz de 
responder às diferentes utopias e pensamentos democrátricas da actualidade cibernética da era digital em 
que vivemos e aos desafios de participação em rede, da pensadora argentina Pia Mancini, bem como às 
diversas “protecções / seguranças cibernéticas” que as diferentes ameaças de novas crises mundiais dos 
sistemas de poder económico excessivo impõem hoje com as actuais ferramentas digitais. 

Tentando assegurar, mais inteligência, mais qualidade, mais regulação, mais ética, mais dignidade, mais 
liberdade democrática, mais igualdade de oportunidades, com os mesmos direitos e deveres, com mais 
equidade e proporcionalidade e com mais cidadania e participação, sem as oscilantes intuições límbicas 
emocionais do homo bios, fazendo com que a lógica racional do homo sapiens tricerebral, prevaleça com 
as suas capacidade de pensar, sobre os instintos operacionais por vezes impensados e imprevistos do 
homo reptiliano. 

Democracia – Deliberações século XXI Abrindo a largura de banda da democracia 
Era digital de controle dos dados humanos O poder das redes sociais e da internet 

 

Designação dos Sistemas Cibernéticos Tricerebrais 

S01 FAMÍLIA S08 PATRIMONIAL S15 TRANSPORTES 

S02 SAÚDE S09 PRODUÇÃO S16 IGUALDADE 

S03 COMÉRCIO S10 EPISTEMOLOGIA S17 ÉTICA 

S04 SOLIDARIEDADE S11 SEGURANÇA S18 LIBERDADE 

S05 RECREAÇÃO S12 POLÍTICO S19 QUALIDADE 

S06 COMUNICAÇÕES S13 JURÍDICO S20 CIDADANIA 

S07 EDUCAÇÃO S14 MÉRITO   

https://youtu.be/jTPkpQwrkOc
https://youtu.be/fOn2IIpj7iY
https://youtu.be/BlYZpNVtNvU
https://youtu.be/BOPvu-GBny8


        

2020 - JCSilva                                                                                                                                                                                               30 

 

 

 

 

 

Conceitos e significados compilados da internet 

 S01 Familia, 

S02 Saúde, 

S03 Comércio, 

S04 Solidariedade, 

S05 Recreação, 

https://www.significados.com.br/familia 

https://www.significados.com.br/saude 

https://www.significados.com.br/?s=comercio 

https://www.significados.com.br/solidariedade 

https://www.significados.com.br/?s=recreacao 

https://www.significados.com.br/familia
https://www.significados.com.br/saude
https://www.significados.com.br/?s=comercio
https://www.significados.com.br/solidariedade
https://www.significados.com.br/?s=recreacao
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S06 Comunicações, 

S07 Educação, 

S08 Patrimonial, 

S09 Produção, 

S10 Epistemologia, 

https://www.significados.com.br/meios-de-comunicacao 

https://www.significados.com.br/educacao 

https://www.dicio.com.br/patrimonial 

https://www.significados.com.br/producao 

https://www.significados.com.br/epistemologia  

 S11 Segurança, 

S12 Politico, 

S13 Jurídico, 

S14 Mérito, 

S15 Transportes, 

S16 Igualdade, 

S17 Ética, 

S18 Liberdade, 

S19 Qualidade, 

S20 Cidadania, 

https://www.significados.com.br/seguranca 

https://www.significados.com.br/politica 

https://www.significados.com.br/ordenamento-juridico 

https://www.significados.com.br/?s=merito 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte 

https://www.significados.com.br/igualdade 

https://www.significados.com.br/etica 

https://www.significados.com.br/liberdade 

https://www.significados.com.br/qualidade 

https://www.significados.com.br/cidadania 

 

 Os referidos, 20 sistemas cibernéticos, centrais, podem ser livremente tratados e subdivididos em outros 
subsistemas similares que podem caracterizar melhor os sistemas em causa, dentro de determinados 
contextos, como por exemplo: 

 

 S03.1 Manutenção,        

S09.1 Trabalho,      

S12.1 Administrativo,   

S13.1 Legislativo, 

https://www.significados.com.br/manutencao  

https://www.significados.com.br/trabalho  

https://www.significados.com.br/direito-administrativo  

https://www.significados.com.br/?s=legislativo  

 S14.1 Ranking,                             
S17.1 Internet,    

S17.2 Web,    

S19.1 Conformidade,                                   

https://www.significados.com.br/?s=ranking 

https://www.significados.com.br/internet  

https://www.significados.com.br/web 

https://www.significados.com.br/?s=conformidade  
 

https://www.significados.com.br/meios-de-comunicacao
https://www.significados.com.br/educacao
https://www.dicio.com.br/patrimonial
https://www.significados.com.br/producao
https://www.significados.com.br/epistemologia
https://www.significados.com.br/seguranca
https://www.significados.com.br/politica
https://www.significados.com.br/ordenamento-juridico
https://www.significados.com.br/?s=merito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://www.significados.com.br/igualdade/
https://www.significados.com.br/etica
https://www.significados.com.br/liberdade
https://www.significados.com.br/qualidade
https://www.significados.com.br/cidadania
https://www.significados.com.br/manutencao
https://www.significados.com.br/trabalho
https://www.significados.com.br/direito-administrativo
https://www.significados.com.br/?s=legislativo
https://www.significados.com.br/?s=ranking
https://www.significados.com.br/internet
https://www.significados.com.br/web
https://www.significados.com.br/?s=conformidade
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Resumo síntese dos sistemas / subsistemas cibernéticos tricerebrais 

S01 FAMILIA 

Núcleo Familiar 
 

S11 SEGURANÇA 

Defesa militar 

Reprodução 
 

Cidades / Vilas / Aldeias 

Parentesco 
 

Territorial 

Demografia 
 

Prisional 

Comunidades 
 

Ciberweb / antivirus / Ecosistémica 

S02 SAÚDE 

Medicina 
 

S12 POLÍTICO 

Administrativo 

Fisioterapia 
 

Nacional 

Hospitais 
 

Global / manipulação 

Veterinária 
 

Eleitoral 

Ambiente 
 

Poder sistémico / Ponerologia política 

S03 COMÉRCIO 

Manutenção 
 

S13 JURÍDICO 

Tribunais 

Alimentação 
 

Direitos / Deveres 

Vestuário 
 

Sistema eleitoral 

Abastecimento 
 

Legislação 

Férias 
 

Sistema democrático / Constitucional 

S04 SOLIDARIEDADE 

Convivência 
 

S14 MÉRITO 

Ranking/Origens/Procedência 

Proporcionalidade 
 

Graduação 

Cooperativismo 
 

Sabedoria / Currículo 

Associativismo 
 

Actividades / Realizações 

Sindicalismo 
 

Categoria profissional 

S05 RECREAÇÃO 

Lazer 
 

S15 TRANSPORTES 

Terrestres / marítimos / aéreos 

Desportos 
 

Públicos / privados 

Artesanato 
 

Encomendas nacionais / internacionais 

Viagens 
 

Titulos de transporte 

Festas populares 
 

Sist. informativos / cálculo de percursos 

S06 COMUNICAÇÕES 

Telecomunicações  
 

S16 IGUALDADE 

Mesmas regras / mesmas leis 

Internet/www/redes sociais 
 

Mesmas oportuninades e valores 

Imprensa /comunic. social 
 

Inclusão social / tolerância 

Redes informáticas  
 

Inclusão escolar 

Smartphones  
 

Inclusão digital 

S07 EDUCAÇÃO 

Aprendizagem/artes/ofícios 
 

S17 ÉTICA 

Honestidade 

Escolas 
 

Dignidade 

Métodos de ensino 
 

Deontologia 

Saberes tricererais 
 

Cumplicidade / Corrupção 

Livros / equipament. digitais 
 

Bioética / Harmonia 

S08 PATRIMONIAL 

Mercados 
 

S18 LIBERDADE 

Utopia 

Propriedades 
 

Liberdade de expressão 

Economia social 
 

Bulliyng / Cyberbulliyng 

Empregos/teletrabalho 
 

Reciprocidade 

Sistema bancário 
 

Responsabilidade social 

S09 PRODUÇÃO 

Recursos 
 

S19 QUALIDADE 

Conformidade 

Estabelecimentos 
 

Imparcialidade 

Profissões 
 

Integridade 

Serviços 
 

Veracidade 

Energias 
 

Competência 

S10 EPISTEMOLOGIA 

Espiritualidade 
 

S20 CIDADANIA 

Participação cívica 

Ritos / crenças 
 

Direitos / Deveres do cidadão 

Universidades / templos  
 

Respeito mútuo 

Informação / Conhecimento 
 

Permuta 

Esóterismo / laicismo 
 

Principios / costumes 

 



        

2020 - JCSilva                                                                                                                                                                                               34 

 

 

 Actualmente, mais que nunca, nesta era digital de profundas transformações tecnológicas, consideramos 
de primordial importância um novo esforço tricerebral de reorganização sistémica do círculo onde nos 
integramos, inteligível, dinâmica e progressiva, capaz de no século XXI dar respostas adequadas às 
necessidades sentidas pela sociedade face à falta de ética, falta de cidadania e falta de valores 
humanistas, onde procuramos mais verdade, mais justiça social, mais solidariedade, mais fraternidade, 
mais conformidade proporcional. 

Num sistema aberto mas integrado, onde os cidadãos possam livremente com dignidade, participar, 
cooperar, contribuir e sonhar, para que as pessoas sintam que, as mesmas oportunidades à partida sejam 
na prática iguas para todos, em que as metas, os objectivos e os resultados por uma vida melhor sejam 
alcançáveis, com dignidade, alegria, amizade, tolerância e satisfação recíproca, com todos os meios e 
mecanismos de controlo necessários ao nosso dispor, para nos podermos defender, verificar e actuar, 
assegurando o equilíbrio, a harmonia, a conformidade e o bom funcionamentos dos sistemas cibernéticos 
cada vez mais sofisticados que nos envolvem. 

Diálogos para o “Bem Viver” - J. Mujica Que é o “Bem Viver” - Ecuador 

SUMAK KAWSAY = “Bem Viver” - Ecuador 1º Encontro de “Bem Viver” 

Buen vivir, Sumak kawsay - imaginando oportunidades  Vivir Bien / Buen Vivir 

https://youtu.be/91nEnm93XYg
https://youtu.be/--HNBD4xJZ4
https://youtu.be/GKKlsijFnss
https://youtu.be/ieRwuIurppo
https://www.youtube.com/watch?v=JSTjNhS8qi0
https://www.youtube.com/watch?v=PZ5AhxMDZyg
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A Importância e Simbologia do Número 3  

Há quem defenda em diferentes culturas que o TRÊS é um dos números mais 
simbólicos na nossa sociedade, prova disso é que é um número visto também como 
o que garante o equilíbrio, a união e a perfeição do nosso tempo, passado, presente 
e futuro, ou seja o princípio, o meio e o fim, estando muito presente na história e na 
natureza, pois com apenas 3 linhas se constrói a primeira figura geométrica 
fechada, o triângulo, tão apreciado místicamente pelos extrovertidos, os inteligentes, 
os criativos e os epistemológicos, amantes do estudo científico dos problemas 

relacionados com as crenças e o conhecimento, criando boas energias e boa motivação para a amizade, 
para o êxito e para a cooperação triuna. 

Os triskeles, figuras composta de 3 
espirais, significavam simbolicamente 
para os celtas, as três camadas da 
natureza e da mente humana, 
funcionavam como ferramentas de 
proteção, para incutir coragem e motivação para vencer e alcançar os objectivos ou para indicar os 
caminhos e traectórias a seguir, na terra, no mar e no ar.  

A mística, a força e a beleza dos números 3, 9 e 81, em que 
o 9 é quadrado de 3 e o 81 o quadrado de 9, têm uma 
energia perfeita de alto valor simbólico adoptada como fonte 
de estudo e inspiração por muitas civilizações e 
organizações actuais, que valorizam as trilogias, das trevas, 

da luz e do sol como fonte de conhecimento e sabedoria, esotérica e profana. 

Os 81 elos de um sistema, significam a integração e a união harmoniosa que deve existir entre todas as 
partes que a constituem a nível global, a unidade de objetivos entre todos os subsistemas, bem como a 
conformidade das ideias, dos valores, dos objetivos e dos resultados esperados, como saídas normais 
dos processos cibernéticos de cada subsistema, os quais, será desejável terem sempre o mesmo 
comportamento, situação que devemos ter em mente nas diversas circunstâncias de sua vida. 

A história da Inteligência Artificial 
Mitologia egípcia da criação O mistério do número 9 

Segredos sobre o 3, 6, e 9 Energias infinitas do universo O poder do “giro” na natureza 

Esquerdo 

5%  9º 

Lógico 

RACIONAL 

Poder Civil 

Central 

15%    18º 

Instintivo 

OPERACIONAL 

Poder Econômico 

Direito 

80%    81º 

Intuitivo 

EMOCIONAL 

Poder Sacral 

https://youtu.be/Lhu8bdmkMCM
https://youtu.be/e_csUieoGpk
https://youtu.be/Sr1q4zNtdpo
https://youtu.be/xCb3KXPdLKs
https://youtu.be/MX_207fKkaU
https://youtu.be/ZbkZSJUcYqU
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Ideias, Conceitos e Valores de Waldemar de Gregori 

Os subsistemas da Cibernética Social aqui divulgados, estão todos on-line, acessíveis através de filmes 
do youtube ou livros publicados pelo Dr. Waldemar de Gregori, presidente da Academia Internacional 
de Cibernética Social Proporcionalista, designadamente sobre “capital tricerebral e administração 
sistêmica”, “neuroeducação para o êxito” e “manifesto pos-capitalista, pos-socialista y pos-
eclesial”, pelo que dispensaremos aqui outros grandes desenvolvimentos sobre estas matérias, limitando-
nos apenas a pequenos apontamentos, sobre a hierarquia dos sub-grupos e algumas dinâmicas a eles 
associadas, também documentadas em vídeos, que são na verdade, uma grande ampliação do ambíguo 
conceito “socioeconômico” de Adam Smith para a classificação das necessidades e dos factos da 
realidade organizacional, pretendendo denunciar e substituir as teorias econômicas e de mercado dos 
sistemas neoliberais actuais, supostamente auto-reguladoras, dentro das suas pirâmides tridimensionais 
hierárquicas, mas que sempre regulam só a favor dos grupos oficialistas dominantes. 

Justiça social – ricos e pobres Banqueiros neoliberais mundiais Cibernética Social proporcionalista 

Conceitos de Natal , consumista Manisfesto Cibernética Social Tipos de Valores  

https://www.youtube.com/user/waldemargregori/videos
http://www.google.com/search?tbm=bks&q=waldemar+de+gregori
https://www.ciberneticasocial.org/
https://books.google.pt/books?id=7GOxBgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=waldemar+gregori&hl=pt-PT&sa=X&ved=0ahUKEwj0nq-ypfzeAhWCL8AKHXeFBEsQ6AEILTAB#v=onepage&q=waldemar%20gregori&f=false
https://books.google.pt/books?id=7GOxBgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=waldemar+gregori&hl=pt-PT&sa=X&ved=0ahUKEwj0nq-ypfzeAhWCL8AKHXeFBEsQ6AEILTAB#v=onepage&q=waldemar%20gregori&f=false
https://books.google.com.br/books?id=JtdTDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-PT&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.pt/books?id=i0oxBQAAQBAJ&pg=PR5&dq=Cibernetica+social+proporcionalista&hl=pt-PT&sa=X&ved=0ahUKEwjjr9WhqfzeAhXIA8AKHYaFCho4ChDoAQgnMAA#v=onepage&q=Cibernetica%20social%20proporcionalista&f=false
https://books.google.pt/books?id=i0oxBQAAQBAJ&pg=PR5&dq=Cibernetica+social+proporcionalista&hl=pt-PT&sa=X&ved=0ahUKEwjjr9WhqfzeAhXIA8AKHYaFCho4ChDoAQgnMAA#v=onepage&q=Cibernetica%20social%20proporcionalista&f=false
https://youtu.be/qUoxwW-IOJI
https://youtu.be/yPYFyLriEZQ
https://youtu.be/4sVB2Qv2MvE
https://youtu.be/p01g-uOVWgk
http://www.ciberneticasociale.org/manifesto-proporzionalita-in-lingua-portoghese/
https://youtu.be/rDe8pCVXxYI
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A relação dos valores +/- 38% e dos +/- 62%, várias vezes desmonstrado por diversos artistas, pelas 
ciências sociais ou outros aspectos interessantes que encontramos na natureza, como por exemplo as 
relações probabilísticas dos intervalos normais de +/- 16% (esquerda), +/- 68% (centro) e +/- 16% (direita), 
que uma vez consideradas podem ajudar a dissuadir os extremismos e a radicalização dos nossos 
pensamentos tricerebrais que devem ser tolerantes, harmoniosos e equilibrados. 

 



        

2020 - JCSilva                                                                                                                                                                                               38 

 

Em seguida disponibilizamos um vasto conjunto de “links” para vídeos on-line do youtube, que possibilitam 
uma abundante visão esquemática e vastíssima informação, sobre os diversos temas abordados bem 
como a familiarização ou o estudo aprofundado de outros temas relacionados quer com os sistemas 
cibernéticos, quer com a proporcionalidade universal. 

rectângulo de ouro 1 rectângulos de ouro 2 curva normal 

o porquê das coisas 1 número de ouro pentágono e número de ouro 

o átomo razão e proporção número de ouro na natureza 

falta de proporcionalidade  1/99 panorama da desiguald.social  3 cérebros em um 

os três cérebros Os 3 Cérebros em 1 capital tricerebral PT 01 

Incrível cérebro triuno paradígma 1 2 3 democracia na era digital 

fracasso da ustiça social democracia directa W.Gregori y J.F.Sandoval - Medline 

significado das democracias a família 1ª parte cibernética social aplicada 

   
Hierarquia dos Sub Grupos, Anti-Oficial, Oficial e Oscilante 

 
Antioficialismo 

esquerdo 
Oficialismo 

central 
Oscilantismo 

direito 

Soma de todos os níveis de 
contrapoder relacionados com o 
cérebro Racional, Neocortex. 

Soma de todos os micro e macroníveis 
de poder de todos os jogos triádicos 
desde o cérebro instintivo, reptiliano. 

Soma de todos os níveis de poder 
relacionados com o cérebro Intuitivo 
emocional, limbíco e sentimental. 

 Contrapoder;  
 Contracultura;  
 contracampo;  
 contradição; 
 ou oposição. 

 

 pai ou a mãe de família;  
 o diretor de escola;  
 o porteiro do condomínio;  
 o chefe da religião ou seita;  
 o presidente do clube; 
 o dir. do centro de investigação;  
 o dono ou gerente da empresa; 
 o gerente do sistema bancário, 
 o líder político: 

 local,  
 nacional,  
 continental  
 e planetário 

 dominador,  
 arrogante 
 e prepotente. 

 Neutralidade; 
 Indiferença; 
 Periferia; 
 Seguidores ambivalentes.  

 

https://youtu.be/FF2FE5Jikhg
https://youtu.be/7Eq4kuSeVXs
https://youtu.be/fD-99UYlbtE
https://youtu.be/ABZ8rrDMc54
https://youtu.be/cBCxWKr-dlc
https://youtu.be/e8vjiE1ntVA
https://youtu.be/TKEOWch5kXE
https://youtu.be/klFn8H7na_s
https://youtu.be/GItbthh4-6k
https://youtu.be/T-mECbNgrf4
https://youtu.be/Ha6u8Pl7JRI
https://youtu.be/gZ0FfkZRFhE
https://youtu.be/ykBRe41dZZ0
https://youtu.be/ih9_X45C6CQ
https://youtu.be/9wklQGlIs94
https://youtu.be/-iES37M4Euo
https://youtu.be/teqaspRqDw0
https://youtu.be/pGoV_8P5Xl0
https://youtu.be/qUoxwW-IOJI
https://youtu.be/dvhODaUQu94
https://www.youtube.com/watch?v=jV1POIQwKuA
https://youtu.be/224w44q9ogw
https://www.youtube.com/watch?v=vlYPrcwNdRc
https://youtu.be/hPN6_a34OQk
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Porquê a falta de proporcionalidade e o afastamento do ponto de ouro  

Como cada indivíduo e cada subgrupo buscam sempre a: 
 maximocracia 

 a optimização, 

 a produtividade  

 e os ganhos máximos para o seu lado 

Organizam suas estratégias, meios, tecnologias e truques, que chamamos arsenais , para realizá-la.  

O arsenal do oficialismo é o monopólio da força, da lei, dos satisfatores, dos meios de comunicação e da 

representação dos deuses, para escravizar e explorar os demais. O oficialismo impõe sua lógica 

monádica, segundo a qual ele é o eixo do bem, da verdade e da santidade; e todos os que lhe resistem 

são o eixo do mal, da mentira, do pecado e têm que ser eliminados ou derrotados. Não é a lógica da 

democracia, da justiça ou do bem comum como proclama, para seguir enganando: é a lógica de sua 

exclusiva conveniência, convertida em fim que justifica todos os meios.  

O arsenal do antioficialismo tem o mesmo objetivo, mas apresentado ao inverso, como num espelho, 

fazendo-se passar por justiceiro, restaurador do bem, da verdade e da santidade, destruídos pelo 

oficialismo. Para tanto, seduz o oscilantismo e o organiza para a pressão, a clandestinidade, o terrorismo, 

a revolução para a derrubada e substituição do oficialismo existente.  

O arsenal do oscilantismo é desejar e implorar pequenos benefícios e migalhas ao oficialismo e ao 

antioficialismo, alternadamente. O máximo a que chega é criar, em seu reduto geográfico, pequenas e 

pouco duráveis organizações, imitando as do oficialismo ou antioficialismo, como as organizações 

familiares, pequenas associações, quadrilhas etc.  

Como o oficialismo anglo-americano prega e impõe o livre mercado, a livre iniciativa - quando sabe que 
vai ganhar - os demais acreditam nessa lorota e querem imitá-lo. Com isso vai-se armando mais e mais 
competição, mais e mais violência que só fazem distanciar mais e mais os três subgrupos do ponto de 
ouro da proporcionalidade.  

A desproporção criada por qualquer dos três subgrupos – nesse tipo de conduta o subgrupo oficialista é 
quase sempre o campeão - gera anarquia, tirania, insegurança, sofrimento e ímpetos furiosos de mudança 
por parte dos que se sentem vítimas.  

A desproporção não se dá de um só golpe; ocorre ao longo de um ciclo co-evolutivo que começa 
proporcional; cresce aumentando a desproporção a favor do subgrupo oficial e do oficialismo ou 
oligarquias monopolistas de turno, e apodrece e finaliza porque outros subgrupos usam de alguma forma 
de violência para sacudir a violência oficialista que se tornou insuportável para eles.  
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Embora os ciclos de renovação-progresso-corrupção sejam inevitáveis em todo o Show do Jogo Mundial, 
o grau de aproximação ou distanciamento do ponto de ouro depende cada vez mais dos três subgrupos 
humanos.  

Para qualquer cenário dos três subgrupos (político, económico e sacral), ao nível da esfera do “Show / 
Jogo Geopolítico Mundial”, temos de considerar a grandeza e a coerência dos valores éticos universais, 
para a proporcionalidade na estruturação, no funcionamento, na cooperação ou na competição, em 
qualquer cenário, de todo e qualquer jogo triádico, realçando sempre a importância da harmonia, da 
beleza, da ordem, da justiça, do respeito e da dignidade humana.  

 
 

Dinamica dos grupos associada aos Subsistemas Triádicos (W Gregori) 
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Motivação, inspiração e desenvolvimento de uma nova consciência CS-P 

Os encontros virtuais de CS-P, semanais, levados a cabo desde 6.MAI.2020, de John Fernando Sandoval, 
a partir da Colombia, com a colaboração de Waldemar de Gregori, em particular os de Robinson Devia, de 
15.JUL.2020, sobre economia social,   e o de 5.AGO.2020, sobre Governos de Consciência, bem como 
outras iniciativas tricerebrais, leituras e vídeos sobre a importância e a necessidade actual de termos de 
despertar para uma nova Consciência Cibernética Tricerebral, tendo em conta a Pandemia Mundial em 
que vivemos a nível global. 

                  

Sem esquecer que o COVID-19, além de originar a terrível PANDEMIA MUNDIAL, que paralisou o planeta 
terra, afetando mais de 200 países, com todas  as dúvidas, incertezas e perturbações nas actividades 
económicas e sociais, já causou à data de 05.OUT.2020, cerca de 35.600.000 (trinta e cinco mil e 
ceicentos milhões) de infectados,   e mais de 1.000.000 (um milhão) de mortos, em todo o mundo,  sendo 
responsável ou potencialmente geradora de  novas “estratégias, mais inteligentes, a nível Mundial”,  ainda 
muito  imprevisíveis, com muitas incertezas e indefinições e com contornos pouco claros ou definidos a 
nível global. 

Deixando, para os “líderes mundiais”, dos setores público e privado novas oportunidades para 
aproveitarem o momento para “ajudar” a criar uma nova consciência, ou uma outra sociedade, e um novo 
modelo de governação, que deverá ser mais solidário, equitativo e sustentável, mas a que devemos estar 
atentos e dispertos,  refletindo, sobre a necessidade de uma nova consciência, mais participativa e 
solidária, requerendo no entanto uma participação alargada, com contributos, sugestões e novos 
desenvolvimentos, dada a complexidade das matérias, dos sistemas envolventes e da época conturbada 
em que vivemos. 

Felizmente que temos tido a possibilidade de assitir via ZOOM, a preciosas e elucidativas sessões virtuais 
de John Fernando Sandoval, Waldemar de Gregori e outras iniciativas TRICEREBRAIS, que têm ajudado 
bastante, na compreenção, na observação, na reflexão e nos procedimentos proporcionas, que a nova 
realidade em que vivemos, requer. 

   

https://www.youtube.com/channel/UC1lY2ReXUT-6NaSb4Ekcg-A/videos
https://www.youtube.com/watch?v=eUIse9n_brk
https://www.youtube.com/watch?v=GntfrqfISj8&t=721s
https://youtu.be/UGzkXbipbSU
https://youtu.be/1KeVPr6dVu0
http://www.tricerebrar.pt/pdf/01_2020_Importancia_da_Consciencia_Cibernetica_Tricerebral_na_Pandemia_Mundial.pdf
https://www.worldometers.info/coronavirus
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006OLciUAG?tab=publications
https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006OLciUAG?tab=publications
https://www.youtube.com/channel/UC3mxIiPGWPmvwAP5gBMCQNg
https://www.youtube.com/channel/UC1lY2ReXUT-6NaSb4Ekcg-A
https://www.youtube.com/channel/UC1lY2ReXUT-6NaSb4Ekcg-A
https://www.youtube.com/channel/UC1lY2ReXUT-6NaSb4Ekcg-A/videos
https://www.youtube.com/channel/UC1lY2ReXUT-6NaSb4Ekcg-A
https://youtu.be/u7vqEnzZVw8
https://youtu.be/l-eGtX6XgGo


        

2020 - JCSilva                                                                                                                                                                                               42 

 

Neste contexto digital, virtual em que vivemos “numa nova ordem” e numa “nova “normalidade, não 
podemos esquecer a actualidade da já citada frase intemporal do portugûes Almada 
Negreiros, 1893-1970, que disse, “quando eu nasci, as frases que hão de salvar a 
humanidade, já estavam todas escritas, só faltava uma coisa, salvar a humanidade”, 
tal como hoje as “novas concepções e os designados novos modelos”, já foram 
quase todos desenvolvidos, mas quase nada tem mudado, pois continuamos na 
mesma, em que nas distintas “proporções”, a informação está quase toda disponível 
através da internet, assim sem ter de fazer de conta, apenas nos limitamos a 
compilar e referenciar praticamente quase todos os conteúdos referidos neste documento “hiperlincado”. 
 

Caracterização dos  Sistemas Cibernéticos Tricerebrais – Séc. XXI  

Geralmente aceita-se, que é a partir do estruturalismo, da cibernética e da teoria da informação que 
emerge, pouco a pouco, a meados do século XX, a teoria geral dos sistemas, que gradualmente se tem 
vindo a alargar a diversos domínios das ciências físicas, humanas e sociais, dando origem a novos 
métodos estruturais, designados concisamente por “sistémica”. 

Cientes da complexidade e da incerteza que todas estas matérias encerram, que deixamos para os 
investigadores e especialistas, afloramos apenas que a “sistémica” parece ter um futuro promissor, apesar 
de todos os obstáculos de desenvolvimento que este método enfrenta, por chocar com muitas inércias e 
costumes conformistas, avessas a iniciativas flexíveis, dinâmicas e pragmáticas. 

Para além da complexidade e da incerteza, temos também a indefinição, a ambiguidade e o acaso que 
devemos tentar minimizar, para que possamos de forma triádica, e tanto quanto possível natural, razoável, 
clara, e compreensível, tricebrar o melhor possível, para que possamos formar, sem grandes 
obscuridades e ignorâncias as mesmas ideias, as mesmas concepções e os mesmos entendimentos das 
coisas que nos rodeiam. 

Actualmente dispômos em varias obras e na internet, de vastissima informação, sobre os conceitos e 
significados sobre os sistemas ou sub-sistemas referidos, dispensamos por isso aqui a sua apresentação, 
a sua sintese e eventual compilação, que não passariam de uma redundância de diversos saberes, 
elementos e textos recolhidos de conteúdos, existentes na internet, na wikipédia, no youtube e outros 
documentos da especialidade disponíveis on-line. 

Na pesquisa, na leitura e análise dos sistemas cibernéticos tricerebrais, aqui referidos temos de ter 
sempre em consideração os aspectos complementares que reforçam a percepção da complexidade do 
modelo e a incerteza do comportamento de “feed-back”, da teia dos diferentes sub-sistemas, a nossa 
sensibilidade, a nossa visão, a nossa missão e a nossa compreensão para a urgência inevitável da rápida 
construção integrada de uma uma nova rede sistémica cibernética tricerebral para o Século XXI, que 
dignifique as pessoas e reconstrua uma nova humanidade. 

 

https://pt.wikiquote.org/wiki/Almada_Negreiros
https://pt.wikiquote.org/wiki/Almada_Negreiros
https://conceitos.com/teoria-de-sistemas/
https://youtu.be/HLL9VcefM4U
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Nota Final 

Este trabalho representa um ensaio sobre variados fundamentos e conceitos baseados na teoria dos 
sistemas cibernéticos criados ao longo do século XX e início do século XXI, abordagens matemáticas, 
ciência da computação e da Informação, contendo desenvolvimentos posteriores nomeadamente sobre os 
conceitos de automação, de inteligência artificial, e robotização, bem como eventuais implicações ao nível 
das Ciências Sociais e Humanas, do trabalho e do emprego, tentando antecipar e compreender de uma 
forma sistémica, fenómenos dinâmicos e realidades complexas, numa época recheada dúvidas e de 
conceitos quânticos capazes de por em causa novos desafios futuros.  

Assim, o que está fundamentalmente em causa é a necessidade de um processo de estudo integrado de 
processos sistémicos complexos, capazes de animarem e entusiasmarem a sociedade em geral, com 
“habilidades” e “instrumentos” de pensamento tricerebral, que possam contribuir para o bem viver, com 
verdade, liberdade, conformidade e cidadania.  

Os sistemas sociais, os sistemas sociotécnicos e as redes podem ser exemplos de sistemas complexos a 
considerar, a desenvolver ou a reproduzir consoante as redes apoiadas nas novas tecnologias e sistemas 
de informação e de comunicação possam ser uma realidade bem aceite pelos poderes instituídos e pela 
sociedade em geral …  

Neste sentido, procuramos dinamizar e sensibilizar para a necessidade de hábitos e processos rotineiros 
de enquadramento que desenvolvam e operacionalizem conceitos de sistémica em geral, num esforço 
integrado e equilibrado da compreensão destas realidades, assim como estimular outros estudos e 
reflexões epistemológicas que a verdade, a lógica sistémica e a ética impõem actualmente. 

 Sabendo no entanto, que a história está recheada de diversos esforços e impulsos individuais infrutíferos, 
que visaram a melhoria social de cada época, mas que interesses de conjuntura feudal, mediaval, sacral, 
neocolonial ou neoliberal, têm feito esquecer em proveito da falta de justiça, da falta de reciprocidade, da 
falta de proporcionalidade, da falta tolerância, da falta de cooperação e da falta de cidadania, em benefício 
de uma minoria arrogante, manipuladora, absorvente, especulativa e gananciosa, arrecadando tudo o que 
pode à sua volta, expoliando os mais distraídos, desprotegidos e desfavorecidos. 

Consoante a bibliografia que se resume no final do documento, fizemos muitas leituras e colhemos 
bastantes ensinamentos, digamos que todas foram relevantes, havendo algumas que pela sua mensagem 
simples, clareza e capacidade de síntese nos influenciaram mais e nos deu ainda mais ânimo para 
compreender e reforçar que a SISTÉMICA é a via e o processo pela qual teremos de tratar 
adequadamente os sistemas cibernéticos de uma forma integrada, favorecendo a imaginação, a 
proporcionalidade e uma visão universal do conjunto, como refere Daniel Durand, no seu livro “a 
sistémica”, da “Dinalivro”, “Colecção Fundamental das Ciênias Humanas”: 

Que nos recorda, que a teoria dos sistemas, (L. Von Bertalanffy, surgida entre 1950 e 1968), tem mais de 
60 anos, conceito genial que deu origem à cibernética, à teoria da informação e às comunicações, e de 
um modo geral a todos os modelos de compreensão que revolucionaram as ciências, as físicas, as 
biológicas, as neurofisiológicas, as psicológicas e as sociais. 

Reafirmando, “… que hoje não é possível conceber qualquer método de trabalho ou uma abordagem às 
ciências humanas sem referência ao modelo sistémico, porque ele tem um valor geral …”, mostrando o 
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modo e a via pela qual a sistémica, por conduzir à universalidade, favorece a sistematização, a 
imaginação e a descentralização  

Continuamos portanto, bastante entusiasmados, motivados e confiantes que o bom senso possa 
prevalecer, e que no século  XXI, o SER, não se separe do PENSAR, criando mais abstrações sem 
sentido, e que finalmente, possamos considerar a sério, sistemas cibernéticos de verdade universal, 
disponíveis para ajudar os cidadãos, a natureza e os poderes oficiais a controlar, equilibrar e manter 
melhores processos, dinâmicos e retroalimentados, amigos das necessidades de uma nova humanidade, 
do bem-estar e do bem-viver das pessoas em geral. 

 

 

Cíbernética com Resultados 

 

Pensamento Sístemico e Enfoque Holistico 

 

Guerra Cibernética - Cibersegurança 

     
Bibliografia 

Sintetiza-se a seguir, um conjunto de “links”, referenciados no texto que à data da sua preparação, 
apontavam as para matérias disponíveis on-line na internet, nomeadamente em blogues, no youtube, no 
google e na wikipédia, em que basta fazer, “click + ctrl”, sobre qualquer um para ter acesso ao respectivo 
conteúdo, tendo sempre a consciência tricerebral, que cada assunto deve coorrresponder e ser 
interpretado consoante a nossa visão das coisas do mundo e do ambiente que pensamos conhecer, uma 
vez que é sabido que os sistemas não existem na natureza mas apenas nas imagens das nossas 
imaginações. ((“boas leituras”) 

1ª revolução industrial em 7 min  

 

Livros – W. Gregori 

1º Encontro de “Bem Viver”  

 

livros Google -  Dr. Waldemar de Gregori 

2ª fase da revolução industrial  

 

Manifesto da Proporcionalidade -  W . Gregori 

3 Cérebros em um 

 

Manisfesto Cibernética Social  

3ª fase da revolução industrial  

 

Maria Judit_hurtado - Ecuador 

4ª fase da revolução industrial  

 

Cibernética social aplicada 

A ciência precisa de ética 

 

Mistérios sobre o valor do número Pi = 3,1416  

A computação e a internet das coisas  

 

Mitologia egípcia da criação  

https://youtu.be/GX8OMo491Xo
https://youtu.be/4FtLVYiyYgY
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb00000015LbsEAE?tab=publications&searchTerm=
https://www.napratica.org.br/passos-para-aprender-habilidade-nova/
https://youtu.be/ECQUWIGTZm0
https://www.google.com/search?tbm=bks&q=waldemar+de+gregori
https://youtu.be/GKKlsijFnss
https://www.google.com/search?tbm=bks&q=waldemar+de+gregori&gws_rd=ssl
https://youtu.be/xfKFlK1Oj3c
https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QaeKp7wCTTAOq-Q05M0qKA7r9kw8SjHgPPgCsMtipaaxSlnNixKfl39QAi1KklCZN29HbyHpdA-JVRE6oo86E35-ywiANG80wV8SizN-i6bu-qCEXQqcujW975oQpayvEsNBz4Uu9zvM5moSYLe1E-cBwpGJMmkd0Hu1leIMNW0P4hk2VDFF1Csc_po8CGUWzKR2BR
https://youtu.be/gZ0FfkZRFhE
https://youtu.be/p01g-uOVWgk
https://youtu.be/XjWLs5Zyjl0
http://mariajudithhurtado.blogspot.com/
https://youtu.be/jTLpqipsw0g
https://youtu.be/hPN6_a34OQk
https://youtu.be/fBw8USFcahY
https://youtu.be/DQ5qqHukkAc
https://youtu.be/jlkvzcG1UMk
https://youtu.be/mo27sB5fzzk
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LHo6EAG?tab=publications&searchTerm=
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A Ordem Oculta, John A. Holland  
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cibernética social aplicada 
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Código da Inteligência – Augusto Cury  

 

Participar na cooperação  

Comentário – Poner. – Psicop. no poder 1  

 

PDF - Manifesto Pos-capital, Pos-socialista y Pos-eclesial 

Comentário Inside Job - Crise de Set 2008 

 

Pensamentos de Hermann Hesse  

Como ser bem sucido na vida  

 

pentágono e número de ouro  

Conceitos de Natal , consumista  

 

PNL Triádica 

Consciência, robótica e intelig. artificial  

 

Pobresa e desigualdade social 2  

Considerações sobre a Teoria Geral Sistemas - Bertalanffy 

 

Ponerologia – Psicopatas no poder 2  

Conteúdos - John Fernando Sandoval - internet 

 

Ponerologia Política  

curva normal 

 

Porque terá o circulo 360º  

Democracia – Deliberações século XXI 

 

Priberam - Dicionário  
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democracia na era digital 

 

Proporcionalismo  

Diálogos para o “Bem Viver” - J. Mujica  

 

Proporcionalismo ou caos 

Dicionário de significados br  

 

Que é a cibernética 

https://www.wook.pt/livro/a-ordem-oculta-john-a-holland/60393
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjGy4bK04HfAhVJKuwKHdJ_ChMQFjAHegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww2.ifrn.edu.br%2Fojs%2Findex.php%2FHOLOS%2Farticle%2Fdownload%2F3485%2Fpdf&usg=AOvVaw0-oI16DYX1B3rvW21yyCqi
https://www.wook.pt/livro/a-sistemica-daniel-durand/92668
https://youtu.be/ZbOyoTC5aG0
https://www.wook.pt/livro/a-teoria-do-sistema-geral-jean-louis-le-moigne/89839
https://books.google.com.br/books?id=JtdTDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-PT&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://youtu.be/fOn2IIpj7iY
http://www.ciberneticasocial.org/
https://youtu.be/d8smMhh8DRU
https://youtu.be/cVLsYFlgpuI
https://youtu.be/ABZ8rrDMc54
https://youtu.be/hm57sbyIiuU/
https://youtu.be/klFn8H7na_s
https://youtu.be/myqYO7I6MBA
https://youtu.be/e8vjiE1ntVA
https://youtu.be/qUoxwW-IOJI
https://youtu.be/e_csUieoGpk
http://antoniorubbomuller.blogspot.com.br/
https://youtu.be/BOPvu-GBny8
http://tricerebrar.blogspot.com/
https://youtu.be/MX_207fKkaU
https://books.google.pt/books?id=7GOxBgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=waldemar+gregori&hl=pt-PT&sa=X&ved=0ahUKEwj0nq-ypfzeAhWCL8AKHXeFBEsQ6AEILTAB#v=onepage&q=waldemar%20gregori&f=false
https://youtu.be/fD-99UYlbtE
https://youtu.be/ih9_X45C6CQ
https://www.clubedospoupadores.com/enriquecimento/bem-sucedido-vida.html
https://youtu.be/ykBRe41dZZ0
https://youtu.be/dGXOJXGCb68
https://youtu.be/4sVB2Qv2MvE
https://youtu.be/K3ZHOwwrlL4
https://www.ciberneticasocial.org/
https://youtu.be/gZ0FfkZRFhE
https://youtu.be/4sVB2Qv2MvE
https://youtu.be/Ha6u8Pl7JRI
https://youtu.be/yPYFyLriEZQ
https://youtu.be/teqaspRqDw0
https://www.wook.pt/livro/o-codigo-da-inteligencia-augusto-cury/2919105
https://www.youtube.com/watch?v=G3MoKS0YyzE&t=112s
https://youtu.be/FwYtyU2ep2U
https://books.google.pt/books?id=i0oxBQAAQBAJ&pg=PR5&dq=Cibernetica+social+proporcionalista&hl=pt-PT&sa=X&ved=0ahUKEwjjr9WhqfzeAhXIA8AKHYaFCho4ChDoAQgnMAA#v=onepage&q=Cibernetica%20social%20proporcionalista&f=false
https://youtu.be/3pdNW0v_ayg
https://www.pensador.com/autor/hermann_hesse
https://youtu.be/NIkaKCW_tmA
https://youtu.be/cBCxWKr-dlc
https://youtu.be/4sVB2Qv2MvE
https://youtu.be/OgPgz7WbU10
https://youtu.be/P0iN1lDYnXM
https://youtu.be/T-mECbNgrf4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiOx-7hu4HfAhWrM-wKHRXNCp8QFjABegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fbibliotecadigital.fgv.br%2Fojs%2Findex.php%2Frap%2Farticle%2Fdownload%2F10026%2F9027&usg=AOvVaw1MCrvrO-nDpI4EnHslXv9u
https://youtu.be/eATi-YYDar0
https://plus.google.com/105615893407501953498
https://youtu.be/Psy-sgzoq7Q
https://youtu.be/7Eq4kuSeVXs
https://youtu.be/56HmcqFq1h4
https://youtu.be/jTPkpQwrkOc
http://dicionario.priberam.org/
https://youtu.be/qUoxwW-IOJI
https://youtu.be/Vxota-S9fZs
https://youtu.be/teqaspRqDw0
https://youtu.be/n-vyeEEfxLo
https://youtu.be/1OvMh-lA-_A
https://youtu.be/yotJtAQ-Abg
http://www.significados.com.br/
https://youtu.be/6oOR5tljri8
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Dicionário de sinónimos br 

 

Que é o “Bem Viver” - Ecuador 

Dicionário Informal  

 

razão e proporção 

Diferenças entre bancos e cooperativas de crédito  

 

rectângulo de ouro 1  

Divina proporção = Número de ouro  Fi = 1,61803  

 

rectângulos de ouro 2  

Economia solidária 

 

Segredos sobre 360º, 3, 6, e 9  

Energias infinitas do universo  

 

Siddhartha trailer 

Enigma da Inteligência artificial  

 

significado das democracias  

Era digital de controle dos dados humanos  

 

Significado de Pi, perímetro e área do círculo  

Espionagem cibernética 

 

Sistemas cibernéticos 

Evolução das comunicações  

 

Site - Cibernetica Social - Waldemar de Gregori 

Evolução e novas tecnologias  

 

Site - Cibernetica Sociale - Italiana 

Explicação da teoria de cordas 

 

SUMAK KAWSAY = “Bem Viver” - Ecuador 

Explicação sobre o fiasco da recente crise de 2008  

 

Teoria cérebro triuno (“paradígma”)  

falta de proporcionalidade  1/99  

 

Teoria de cordas em 7 min. 

Filosofia cibernética social 

 

Teoria geral de sistemas 

Filosofia e pensamentos sistemáticos  

 

Teoria geral de sistemas - Instituto Stela 

Filosofias de Sócrates a Rousseau  

 

Teoria geral dos sistemas 

fracasso da ustiça social  

 

Teoria Geral dos Sistemas, Ludwig von Bertalanffy  

Ginástica para os 3 cérebros 

 

Teorias cibernéticas 

Incrível cérebro triuno 

 

Tipos de Valores  

Infopedia – Dicionários Porto Editora 

 

Trabalho no século XXI 

Inside Job – Crise Set 2008 

 

Trabalho, emprego e robôs 

Inside Job 2010 – Trabalho interno  

 

Trailer oficial PT – Inside Job – A verdade da crise 

Inteligência artificial e trabalho futuro  

 

Uberização do emprego no futuro  

Inteligência artificial, robótica e cibernétiva  

 

Uma revolução para as pessoas 

Inteligências do cérebro triuno  

 

Uma vida várias carreiras  

Jogo triádico dos 3 cérebros  

 

Video – António  R. Muller 

Justiça social – ricos e pobres  

 

Vídeos Youtube - Dr Waldemar de Gregori 

Liberdade, trabalho e emprego 

 

Videos Youtube - John Fernando Sandoval 

Linkedin – W. Gregori 

 

Visão sistémica aberta 

Livros – António  R. Muller 

 

Wikipedia – W. Gregori 

 

http://www.sinonimos.com.br/
https://youtu.be/91nEnm93XYg
http://www.dicionarioinformal.com.br/
https://youtu.be/TKEOWch5kXE
https://www.youtube.com/watch?v=92nxFkMAyrE
https://youtu.be/rDe8pCVXxYI
https://youtu.be/DQ5qqHukkAc
https://youtu.be/FF2FE5Jikhg
https://youtu.be/LmVW0U9hohk
https://youtu.be/Sr1q4zNtdpo
https://youtu.be/kQ-bbO4v5BY
https://youtu.be/DJq05Pk8nSU
https://youtu.be/ieRwuIurppo
https://youtu.be/yVuWF_aZ0Mk
https://youtu.be/BlYZpNVtNvU
https://youtu.be/J8OiYfb-O3E
https://youtu.be/RhdxfpDg2vU
https://youtu.be/zacXSLeoPeU
https://youtu.be/Nd49Zh9Qjk4
http://www.ciberneticasocial.org/
https://youtu.be/3otNmqvX0jk
http://www.ciberneticasociale.org/manifesto-proporzionalita-in-lingua-portoghese/
https://youtu.be/yd1jx1DkXb4
https://youtu.be/--HNBD4xJZ4
https://youtu.be/kC_943HEla4
https://youtu.be/-iES37M4Euo
https://youtu.be/GItbthh4-6k
https://youtu.be/U_BCuM6N-aA
https://youtu.be/GX8OMo491Xo
https://youtu.be/d_c8xvHtdHo
https://youtu.be/khy8t3lXcBg
https://www.stela.org.br/uploads/tgs.pdf
https://youtu.be/b6dCnMwmB0A
https://youtu.be/fJBP4vLlANo
https://youtu.be/pGoV_8P5Xl0
https://www.wook.pt/livro/teoria-geral-dos-sistemas-ludwig-von-bertalanffy/220095
https://youtu.be/5bwI7CV4v1g
https://youtu.be/9wklQGlIs94
http://www.ciberneticasociale.org/manifesto-proporzionalita-in-lingua-portoghese/
http://www.infopedia.pt/
https://youtu.be/QAVHp6oCPQI
https://youtu.be/-h4V3kVh0do
https://youtu.be/X7M37WCN_vU
https://vimeo.com/39018226
https://youtu.be/tytH0CQSsXo
https://youtu.be/5nCVE76LqZQ
https://www.facebook.com/ffms.pt/videos/679856799061995/UzpfSTEwMDAyNzIxMTkwNjM0NzoxNjY1NDA3MDc1OTYzMjU/
https://youtu.be/NhIdfVDP5ko
https://youtu.be/a0Ycxn-bZak
https://youtu.be/gutN4BH42s8
https://youtu.be/qnSPfOYSa6w
https://youtu.be/fjo4aMzFaNo
https://youtu.be/ZbkZSJUcYqU
https://www.youtube.com/user/waldemargregori/videos?reload=9
https://youtu.be/eqzVQ6a0c_A
https://www.youtube.com/channel/UCpZBTIxuIaiQseGMj14yOYg/videos
https://www.linkedin.com/in/waldemar-de-gregori-297b6313/
https://youtu.be/grXBSOT52Js
http://antoniorubbomuller.blogspot.com.br/p/livros-antonio-rubbo-muller.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Waldemar_De_Gregori
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Imagens Sistémicas Tricerebrais 
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